
ESET SECURE AUTHENTICATION



Čo je 2FA



Čo je MFA

ESA

Niečo 

Čo si
Otlačok prsta
Tvár
Zrenička

Niečo 

Čo poznáš
Heslo
PIN
Bezpečnostná otázka

Niečo 

Čo máš

Smart karta
USB token
RFID karta

Mobil 
počítač



ESA – tradičné metódy

SMS

ESA produktové video: (EN) https://www.youtube.com/watch?v=jEgCB7eWAvA
(CZ) https://www.youtube.com/watch?v=9JaC_imXwFc

https://www.youtube.com/watch?v=jEgCB7eWAvA
https://www.youtube.com/watch?v=9JaC_imXwFc


ESA - Push Authentication

ESA Push demo video:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EFM2qqnjlgk

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EFM2qqnjlgk


Načo je 2FA dobré?



Slabé a zneužité heslá sú hlavná 
príčina úniku dát

Report z 2017 odhaľuje, čo sa skutočne deje v 
kybernetickej bezpečnosti. Tohtoročná správa je 
založená na analýze viac ako 40.000 incidentov vrátane 
1.935 potvrdených porušovaní údajov. To znamená, že 
získate detailný prehľad o hrozbách v počítačovej 
bezpečnosti, ktorým čelíte.

Verizon’s 2017 Data Breach Investigations Report
(10. edícia)

http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/2017/

http://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_DBIR_2017_Report_execsummary_en_xg.pdf

81% hackerských útokov 
vedúcich k úniku dát využilo 
ukradnuté alebo slabé heslá

http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/2017/
http://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_DBIR_2017_Report_execsummary_en_xg.pdf


2FA produkty majú obrovský potenciál

0

5000

10000

15000

2015 2016* 2017* 2018* 2019*

IDC – Global Revenue forecast (Millions USD)

Identity and Access Management

Network

Endpoint (Business)

Messaging

Web

Security and Vulnerability Management

Specialized Threat Analysis and
Protection
Mobile Security

Threat Intelligence Security Sercives

7,8%

7,7%

5,4%

1,8%

5,6%

9,5%

14,6%

12,4%
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• Identity and Access má dobrú perspektívu rastu (7,8% 
CAGR) a udrží si pozíciu tretieho najväčšieho sub-trhu.

IDC Security Market Taxonomy, Source: Business IT Security Market Definition 0.10 - Prepared by Emil Milota - Global Industry Insights department ESET



Máme miliardový produkt? 

https://techcrunch.com/2017/10/18/duo-security-raises-70-million-at-a-valuation-north-of-1-
billion/

2FA spoločnosť získala investíciu $70 milliónov 
od Meritech Capital Partners a Lead Edge 
Capital (investori rizikového kapitálu) čo 
zodpovedá ohodnoteniu firmy na $1.17 
billiónov. Toto kolo financovania zvýšilo celkovú 
sumu doteraz investovaných peňazí do 
spoločnosti až na $119 milliónom.

Teraz globálne zamestnáva viac ako 500 ľudí, z toho viac ako 350 
zamestnancov sídli v centrále.

Maybe just for partners not resellers

https://techcrunch.com/2017/10/18/duo-security-raises-70-million-at-a-valuation-north-of-1-billion/


2FA a GDPR

• Hoci GDPR nevyžaduje dvojfaktorové či
multifaktorové autentifikačné riešenia per se, 
dôsledné čítanie nariadenia vás nenechá bez 
pochýb, že ak si ponecháte jednoduché a statické 
heslá a dôjde k ich úniku, úrady si pre vás prídu.



2FA a GDPR

Oddiel 2
Bezpečnosť osobných údajov
Článok 32
Bezpečnosť spracúvania
• 1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na 

najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, 
rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou 
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických 
osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom 
zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku....

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


Aké sú primerané technické
opatrenia?

• Okrem pseudonymizácie a šifrovania osobných údajov?

Nejednoznačné formulácie
• Mnohé požiadavky súvisia s konkrétnou situáciou spracovania údajov. To znamená príliš veľa slov ako 

”primeraný” alebo “možný” (napr. “primerané technické opatrenia”). Od členských štátov EÚ sa v ich
miestnych zákonoch očakávajú presnejšie formulácie týkajúce sa ochrany údajov, pre DPO, alebo pri 
realizácii Posúdenia vplyvu na ochranu údajov (DPIA).

Dočasné časové oneskorenie v právnych predpisoch naprieč EU 
• Očakáva sa, že Európska Rada pre dátovú bezpečnosť dohliadne na navrhované miestne zákony, aby 

zachovali pôvodnú myšlienku GDPR. Avšak „Rada" sa zriadi v ten istý deň, keď GDPR vstúpi do platnosti, t.j.
25. mája 2018. 

• To určite vytvorí časové oneskorenie.
• Predstavte si 27 právnych predpisov, zaslaných správnej rade v rovnaký deň, keď GDPR nadobudne

účinnosť tak, abybolo zaistené dodržanie GDPR v celej EÚ.
• To sa deje v čase, keď už musíme byť v súlade s GDPR. Úrad pre ochranu údajov neočakáva, že budú

miestne nariadenia schválené pred koncom roka 2018. 



Nejaký nápad?

• Najlepšou pomôckou pri 
špecifikácii by mohli byť 
príručky EINSA určené pre 
SMB (malé a stredné podniky )

• European Network and 
Information Security Agency 
(ENISA) je agentúra EÚ.

• Usmernenia pre malé a stredné podniky o bezpečnosti spracovania osobných údajov
https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing
• Príručka o bezpečnosti spracovania osobných údajov
https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-processing

https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing
https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-processing


Any Clue?

Dvojfaktorová autentifikácia by prednostne mala byť 
určená na prístup k systémom, ktoré spracúvajú 
osobné údaje. 



Dvojfaktorová autentifikácia by prednostne 
mala byť určená na prístup k systémom, 
ktoré spracúvajú osobné údaje. 

Overovacie faktory môžu byť heslá, 
bezpečnostné symboly, USB kľúčenky s 
tajným tokenom, biometria atď.



Pre istotu ešte jedna vec

1FA + 1FA nie je 2FA

• Overovanie s prihlasovacím menom a statickým
heslom (jedno-faktorová autentifikácia, 1FA) 
prihlásenia do počítača a potom ešte ďalšia vrstva 
1FA na login do systému, ktorý obsahuje citlivé 
údaje obyvateľov EÚ, nie je to isté ako 2FA. Môže 
sa to zdať samozrejmé, ale 1FA + 1FA = 1FA.



Prečo SMB?

• SMB je cieľ

• V SMB existuje dopyt

• 2FA produkt je pre SMB vhodný



SMB je cieľová skupina

“Kyberkriminálnici zriedkavo zapadajú do 
hollywoodskeho stereotypu - chlapci v 
nepoužívaných skladoch útočiacich len na
vládu a veľké banky. Skutočnosť je taká, že 
to sú oportunisti používajú techniky s čo 
najväčším zásahom - techniky ako napr. 
masovo nasadený phishing, ktorý 
automatizovane odhaľuje slabé miesta, 
ktoré môžu zneužiť na začatie útoku. A ich 
zámer je len zriedka vládnuť svetu, 
zvyčajne sa chytia hocičoho, z čoho tečú 
peniaze, a vaše dáta im k tomu dobre 
poslúžia.” 

z e-knihy o bezpečnosti údajov: malé a stredné podniky 
sú zvyčajne cennejším cieľom ako spotrebitelia a 
zraniteľnejším cieľom ako veľké podniky

Údaje 
hodné 

zneužitia

Malé a stredné podniky sú 
ideálnou korisťou

Vyspelosť kybernetickej ochrany



V SMB je dopyt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Multi-factor authentication

Full-disk encryption

Host intrusion detection or prevention

Data-loss prevention (DLP)

File encryption

Host firewall

Antivirus/Antimalware

Desired Solution Already Deployed

15%

55%

62%

mostly  update/upgrade

2FA

ESET
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Business
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Encrypt.
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ESET & IDC Research (2016) organizácií
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dopyt30%momentálny

dopyt



2FA produkt je pre SMB 
vynikajúci
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Passive/ 
Essential

Monitoring Active – Detect 
and Response

Proactive – APT 
hunting

As needed/ 
”install and 
forget”
0-1 people

Dedicated: Part-
time specialist
1-3 people

Formal team: Full-
time specialist
2-5 people

Security Operations 
Center (SOC), 
Incident Response 
(IR) capability: 24x7 
shifts
~10 people

Fusion: specialized 
SOC, IR, Intel teams
15+ people

SIEM

EDR/EDTR (Enterprise Inspector)

AV

EP

Encryption (EEE)

Threat Intelligence Subscription (Threat Intelligence)

Network Traffic Analysis (TA – Grey Cortex)

Backup and Recovery (TA - Xopero)

DLP (TA - Safetica)

Security maturity ( complexity of security technology)

Automated actions, 
ad-hoc reactions on 
identified risks   

Automated actions, active 
monitoring of current state 
with actions reacting to 
alerts on attack or potential 
risks

Internal data analysis and state 
monitoring in order to detect 
targeted attacks, actions according 
to policies aimed to respond to 
attacks and possible attacks

Proactive hunting of Advanced Persistent 
Threats based on abnormalities identified 
form internal and external sources

Patch Management (TA -Flexera)

firewall

2FA je vhodný produkt pre SMB

MFA/2FA 
(ESA)
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Passive/ Essential Monitoring Active – Detect 
and Response

Proactive – APT 
hunting

SIEM

EDR/EDTR (Enterprise Inspector)

AV

EP

Encryption (EEE)

Threat Intelligence Subscription (Threat Intelligence)

MFA/2FA (ESA)

Network Traffic Analysis (TA – Grey Cortex)

Backup and Recovery (TA - Xopero)

Management 
console (ECA) (ERA/ESC)

DLP (TA - Safetica)

SOHO (<10)

Small Biz (10-49)

Small Entr. (200-1000)

Entrprise (>1000)

Patch Management (TA -Flexera)

Security maturity ( complexity of security technology)

Automated actions, 
ad-hoc reactions on 
identified risks   

Automated actions, active 
monitoring of current state 
with actions reacting to 
alerts on attack or potential 
risks

Internal data analysis and state 
monitoring in order to detect 
targeted attacks, actions according 
to policies aimed to respond to 
attacks and possible attacks

Proactive hunting of Advanced Persistent 
Threats based on abnormalities identified 
form internal and external sources

firewall
As needed/”install 
and forget”
0-1 people

Dedicated: Part-
time specialist
1-3 people

Formal team: Full-
time specialist
2-5 people

Security Operations 
Center (SOC), 
Incident Response 
(IR) capability: 24x7 
shifts
~10 people

Fusion: specialized 
SOC, IR, Intel teams
15+ people

MedBiz (50-199)

2FA je vhodný produkt pre SMB



“Naištalujte a môžete naň zabudnúť”



ESA

Pomocou riešenia ESET Secure Authentication môžete chrániť:

• Prístup k firemnej sieti VPN

• Protokol RDP (Remote Desktop Protocol)

• Dodatočnú autentifikáciu pri prihlasovaní do počítača (prihlásenie do operačného systému)

• Webové a cloudové služby založené na platforme Microsoft ADFS 3.0 (Active Directory Federation 

Services), ako sú napríklad služby Office 365 či Google Apps

• Webové aplikácie (Web Apps) Microsoft, ako je napríklad aplikácia OWA

• Nástroje Exchange Control Panel a Exchange Administrator Center

• Riešenie VMware Horizon View

• Služby využívajúce protokol RADIUS

Využívajte jednoduchú integráciu so službami využívajúcimi protokol RADIUS alebo prostredníctvom 

rozhraní API s existujúcou autentifikáciou založenou na službe Active Directory. Zákazníci s vlastnými systémami, ktorí 
nepoužívajú službu Active Directory, môžu použiť súpravu SDK s jednoduchým nasadením.

https://cdn1.esetstatic.com/ESET/SK/Docs/Business/ESA-VPN.pdf
https://cdn1.esetstatic.com/ESET/SK/Docs/Business/API-vs-SDK-Porovnanie.pdf
https://cdn1.esetstatic.com/ESET/SK/Docs/Business/API-vs-SDK-Porovnanie.pdf


ESET Secure Authentication 2.7 
Major Service Release 

• ITR April 2018
• GA May 2018
• Planned features:

• Support for Stand-alone deployment mode. Ability to install ESA server 
without a need to have  Active Directory Domain in place

• Brand new web console for central management
• Support for additional types of users (other than domain users)
• New options on how to add additional users (manual import, automatic 

sync, etc.)
• Support for multiple domains
• Completely reworked API with new capabilities
• Reworked and redesigned mobile enrollment
• UI unification and redesign across major mobile apps




