
Güvenilir BT güvenliğimizle 
işinizi büyütün

PROGRAMA GENEL BAKIŞ



Neden ESET

30 YILDIR YALNIZCA BT GÜVENLİĞİNE 
ODAKLANDIK

Uzun bir geçmişimiz var. ESET’in kurucuları, 1987’de 
dünyada ilk kez virüsten koruma yazılımı geliştiren 
kişiler arasındaydı. 

ESET, 30 yılı aşkın bir süredir antivirüsten çok daha 
fazlasını sunuyor ve günümüzde de müşterilerinin 
daha geniş BT güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
çözümler geliştiriyor. Ancak müşteriler ve teknoloji 
gelişirken, odak noktamız sabit kalıyor: BT güvenliği 
sunuyoruz, başka bir şey değil.

Her zaman istikrarlı ve etkin ürünler üreterek bağımsız 
test uzmanları tarafından en iyi performans gösteren BT 
güvenlik çözümü sağlayıcılarından biri olarak tutarlı bir 
şekilde değerlendirildik.

180’DEN FAZLA ÜLKEDE KÜRESEL 
OLARAK FAALİYET GÖSTERMEKTEYİZ

ESET, dünya çapında 180 ülkede satış operasyonlarına 
sahiptir; bu da yerelleştirilmiş bir yaklaşım ve yerel 
teknik destek sunabileceğimiz anlamına gelmektedir.

Dünyanın dört bir yanındaki her iş ortağımız birbirinden 
seçkindir. Faaliyet gösterdiğiniz pazarları, karşılaştığınız 
sorunları ve en iyi şekilde yararlanmaya çalıştığınız 
fırsatları anlıyorlar; onlardan sadece yardımcı oldukları 
şirketlere dair örnekler sunmalarını isteyin.

YAZILIMIMIZIN KULLANIMI KOLAYDIR 
VE DONANIMINIZI YAVAŞLATMAZ

ESET’in uç nokta ve sunucu güvenlik çözümleri, düşük 
kaynak tüketimi ve kullanım kolaylığı ile ünlüdür. 
Sisteminizi ya da sizi bunaltmazlar. Sistemlerinizin tam 
hızda çalışmasını ve siber tehditlerin günlük yönetimiyle 
dikkatinizin dağılmamasını sağlayacak şekilde 
tasarlanmışlardır.

1.200’den fazla ESET kullanıcısı ile gerçekleştirilen 
bağımsız bir ankette, müşterilerimizin %81’i ESET’in 
düşük kaynak tüketiminin çözümümüzü seçmelerine 
neden olan faktörlerden biri olduğunu söylerken, %64’ü 
ise uzaktan yönetim konsolumuzu kullanarak sağlanan 
yönetim kolaylığına vurgu yapmıştır.

HIZLI YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ İLE 
ÇÖZÜMLERİMİZ KENDİLERİNİ 
FAZLASIYLA AMORTİ EDER

BT güvenliğine yatırım yapmak, dijital bir ihlalin 
işinize yönelik oluşturabileceği  potansiyel maliyetler 
göz  önünde bulundurulduğunda (ki fiziksel olarak ya 
da itibarınıza yönelik bir hasar oluşması durumunda 
kurtarma maliyetleri çok daha yüksek olacaktır) asla 
göz ardı edilmemesi gereken temel bir önlemdir. 
Ancak yatırımınız kendini ne kadar kısa bir sürede geri 
ödeyebilir?

Müşterilerimiz ESET çözümlerinin yüksek ROI 
oranına sahip olduğunu söylüyor. 550’den fazla ESET 
müşterisiyle gerçekleştirilen bağımsız bir ankette, 
katılımcıların neredeyse üçte ikisi 6 aydan kısa bir 
sürede yatırımlarının geri dönüşünü gördüklerini ve 
%94’ü ise çözümün kendini fazlasıyla amorti ettiğini 
ifade etmiştir.



“

İŞİNİZİN EN İYİSİNİ YAPABİLMENİZE 
İZİN VERİYORUZ 

Amacımız daha güvenli teknolojinin keyfini 
çıkarabilmenizi sağlamaktır. Önceliğimiz bilgi 
teknolojilerinizin daima güvende olduğuna emin 
olmaktır. Müşterilerimizle gerçekleştirilen yakın tarihli 
bir ankette, katılımcıların yarısından fazlası, (%56) ESET’i 
kullanmanın en önemli avantajlarından birinin düşük                             
kaynak tüketimi sayesinde BT kaynaklarını diğer 
projeleri takip etmek üzere kullanılabilir durumda 
bırakması olduğunu söylemiştir.

TEKNOLOJİMİZ DÜNYANIN EN İYİLERİ    
ARASINDA

Teknolojimiz 15 yılı aşkın bir süredir zararlı yazılım 
tespitinde sektöre yön vermekle birlikte, tüm 
rakiplerimizden daha fazla sayıda Virus Bulletin VB100 
Ödülü’ne layık görülmüştür. Gelişmiş teknikler ve sıfır 
gün saldırılarına karşı koruma sağlayan davranış tabanlı 
algılama kullanarak geleneksel imza tabanlı antivirüsün 
ötesine uzanır.

ESET, 90’lı yılların başındaki ilk VB comparative 
testlerinden beri bunun bir parçası olmuştur ve ürünleri 
o günden bu güne kadar mükemmel performanslar 
ortaya koymaktadır. ESET ekibini son 10 yıldır üst üste 
hiçbir testi ıskalamadan elde ettikleri bu eşsiz başarı 
için tebrik ediyoruz.

John Hawes, Virus Bulletin’de Teknik Danışman  
ve Test Ekibi Direktörü

KULLANICILAR KURUMSAL 
ÇÖZÜMLERİMİZİ SEVİYORLAR

Dünya çapında 110 milyondan fazla kullanıcımız var. 
Kullanıcılarımız sürekli olarak ürünlerimize ve endüstri 
lideri teknik desteğimize duydukları güveni ifade 
etmekteler.

ESET’i özellikle sistem performansını neredeyse hiç 
etkilemediği için seviyoruz. Çalıştığının farkına bile 
varmıyorsunuz.

Prabhat Gautam, BT Direktörü, 
Oswal Castings Pvt. Ltd, Hindistan

Yıllar boyunca çeşitli antivirüs üreticileri ile 
tecrübelerim oldu ve ESET’in  mükemmel performansı 
karşısında hâlâ şaşkınlık yaşadığımı itiraf etmeliyim. 
Ürününüz ve sunulan hizmet eşsiz.

Koby Haviv, CTO, 
Shenkar College of Engineering and Design, İsrail

Vadettiği şeyi, makul bir maliyetle yapıyor. Bunu 
seviyorum. Zaten 5 kez yenilemiş olmamız bunun bir 
göstergesi.

Adrian Dooley, BT Direktörü, 
Pinewood Healthcare, İrlanda

ESET, bir zararlı yazılımdan koruma paketinde 
ihityacınız olan her şeyi sunar: Mükemmel algılama 
oranları, düşük kaynak tüketimi ve merkezi yönetim. 
Bu sağlanan uzman desteği ve eğitim ile birleştiğinde, 
ESET’i müşterilerinizin sistemlerini korumak üzere 
seçtiğimiz tedarikçi konumuna getirmektedir. 

Andy Miller, İdari Direktör, 
Miller Solutions (IT), Birleşik Krallık
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Rekor kıran 
korumaya sahip tek 
üretici

Dünya Rekoru sahibi — VB100 
tarafından verilen 100 ödül
ESET, zararlı yazılım tespitinde bir BT güvenlik sağlayıcısına verilen ve süre üst üste en uzun süre 
alınan VB100 ödüllerinin sahibidir. Mayıs 1998’den beri VB100 testlerinde kendimizi aşıyoruz. 
Toplam ödül sayısı: Şubat 2019 itibarıyla 112.

* Gartner Peer Insights 
incelemeleri, bireysel son 
kullanıcıların kendi deneyimleri 
doğrultusunda paylaştıkları 
kişisel görüşlerinden 
oluşmaktadır ve Gartner’ın 
veya bağlı kuruluşlarının 
görüşlerini temsil 
etmemektedir.

YATIRIM 
GERİ DÖNÜŞÜ

ESET, spam tespiti 
alanında Virus Bulletin 
tarafından en yüksek 
puana layık görülerek 
ödüllendirilmiştir.

HIZLI

Test otoritesi  
AV-Comparatives’e 
göre ESET düşük kaynak 
tüketimi konusunda da 
lider durumda.

TESPİT

ESET, en düşük yanlış 
tespit (False Positive) 
sayısını elde etti. Bu, 
zararsız dosyaları 
zararlılardan ayırabilme 
yeteneği anlamına 
geliyor. 

  
ESET Endpoint Security, 
2017 Gartner Customer 
Choice Awards for 
Endpoint Protection 
Platforms* ödüllerinde 
Bronz Ödülü’n sahibi 
oldu.

KULLANILABİLİRLİK 
& DESTEK



Müşteri 
hikayeleri

 Ücretsiz bir standart posta sağlayıcısının posta 
kutularını güvence altına almayı hedefliyoruz. Şirket 
ağında bulunan iş istasyonlarındaki kullanıcılar, ESET 
Endpoint Security’nin sistemi yavaşlatmamasından 
oldukça memnun. BT departmanımız uzaktan 
kurulum ve yapılandırma konusunda ESET Remote 
Administrator aracından büyük ölçüde faydalanıyor.

Pavel Zima, CEO, Seznam.cz

Artık ESET’le birlikte son derece güvenilir bir iş 
ortağına ve kapsamlı bir güvenlik çözümüne sahibiz.

Christian Klein, Stratejik Alım Uzmanı, Allianz Suisse

ESET Endpoint Antivirus sunucuları ve iş istasyonlarını 
korur: etkin, operasyonel hata olmaksızın, kaynakları 
son derece düşük seviyede kullanarak.

Michael Todorovitsch, Altyapı Sistemleri Direktörü, IT 
Solutions Austria Spardat GmbH

Ben PC’lere güvenlik yazılımı yüklemenin 
yavaşlamalara neden olmasının normal olduğunu 
düşünürdüm. Ancak ESET çok farklı. Biz fark etmeden 
arka planda işini yapıyor.

Hirokazu Minoguchi, BT Birimi Uzmanı, Mitsubishi Motors
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MSP iş ortaklarımız
ne diyor?

 Müşterilerimiz için en iyi güvenliği garanti eden, 
minimum kaynak tüketen ve cihazın performansını 
etkilemeyen, yönetilebilir bir güvenlik çözümüne 
ihtiyacımız vardı. ESET, güvenlik portföyüyle 
beklentilerimizin üzerine çıkıyor. Çözümleri hızlı, 
istikrarlı ve kurulumları kolay.

Ronald Niekoop, Sistem Mühendisi, Vancis

Günlük hesaplama ve aylık faturalandırma ile düşük 
destek yükü ve lisanslama için ESET’e her zaman 
güvenebiliriz. Bu da aradığımız verimliliği bir üst 
seviyeye taşıyor.

Gregory Peth, Genel Müdür, IP-System

“ “



ESET MSP 
Programı ile işinizi 
büyütün
ESET’in MSP Programına katılın ve olağanüstü ürünlerin yanı sıra hızla büyüyen bir müşteri tabanı sunan güvenilir bir 
endüstri lideriyle çalışmanın avantajlarından yararlanın. Ne kadar çok satarsanız, size sunabileceğimiz fiyat o kadar 
iyi olur. Raporlama sistemlerimiz performansınızı net ve kolay bir şekilde izlemenizi sağlar ve her değişiklikte bizimle 
iletişime geçmenize gerek kalmadan tüm lisanslara ilişkin işlemleri kolayca yönetebilirsiniz.

ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ 
FİYATLANDIRMANIN AVANTAJI

Sahip olduğumuz tüm müşterileri toplu olarak kapsayan 
ölçeklendirilmiş fiyatlandırma sayesinde gelirinizi artırın. Daha fazla 
lisans sattıkça, daha iyi bir birim fiyatı elde edersiniz.

GÜNLÜK HESAPLAMA VE AYLIK 
FATURALANDIRMANIN KEYFİNİ 
ÇIKARIN

Gerçek zamanlı olarak, istediğiniz zaman kullanıcı sayısını artırın. 
Her ay, size sadece sipariş edilen ve kullanılan gün tutarında fatura 
kesiyoruz. Müşterilerinizin ön yatırımına gerek yalnızca gerçekten 
kullandığı lisanslar için ödeme yaparsınız.

DETAYLI RAPORLAMA İLE BİLGİ 
SAHİBİ OLUN

Daha fazlasını hedeflemek üzere toplu rakamların yanı sıra, her bir 
müşteri/site için kullanılan toplam lisans sayısı hakkında her zaman 
net bir görüşe sahip olun. 

ESET ÜRÜN YELPAZESİYLE HIZI 
YAKALAYIN

Hızlı bir şekilde verim almak için eğitimlerden, sertifikalardan, yerel 
ve öncelikli teknik destek hizmetlerinden faydalanın. ESET’in uç 
noktalardan sunuculara ve sanal sistemlere uzanan platformlar arası 
korumasına geçiş yapın.

YENI MÜŞTERİLER EDİNİN Potansiyel müşterilerinize ESET kurumsal ürünlerini sizin için de 
olduğu gibi 90 gün boyunca ücretsiz denemelerini önerin.

BAĞIMSIZ KALIN

Lisanslarınızı self servis kullanacağınız ESET MSP Administrator 
web arayüzünden yönetin. ESET ile iletişime geçmeden saniyeler 
içerisinde yeni kullanıcı ekleyip çıkarın ya da diğer idari değişiklikleri 
gerçekleştirin.



ESET MSP Administrator bilgilerinizi hem 
lisanslarınızın hem de müşteri ağınızın yönetimi 
için kullanabilirsiniz.

ESET MSP 
Programı nasıl 
çalışıyor?

ESET
LİSANS

SUNUCUSU

eset msp
administrator
web-console

eset security
management center

(BAĞLI BİRİMLERİN VE UÇ NOKTALARIN
ÜRÜN AYARLARINI VE YAPILANDIRMALARINI

YÖNETİN)
(BİRİMLER OLUŞTURUN,

ETKİNLEŞTİRİN, ENGELLEYİN
VE ÜRÜN MİKTARINI YÖNETİN)

KULLANICI
YÖNETİMİ

SİTE/MÜŞTERİ B

SİTE/MÜŞTERİ A

N

N



Lisans
Yönetimi
ESET MSP Administrator sayesinde ESET ile iletişime geçmenize gerek kalmadan her lisansın kullanıcı sayısını 
değiştirebilir, tekil olarak ürün veya lisansları etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir ve lisans kullanımını gerçek 
zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜM LİSANSLARINIZI BİR ÇIRPIDA 
YÖNETİN

Tün müşterilerinizin ve kullanıcılarınızın lisanslarını ve tüm ESET ürün 
portföyünü web tabanlı ESET MSP Administrator üzerinden yönetin.

KOLAYLAŞTIRILMIŞ KİMLİK 
DOĞRULAMA VE GÜNCELLEME 
UYGULAMALARINDAN 
YARARLANIN

Kolay ve şeffaf lisans güncellemeleri ile kimlik doğrulama, son 
kullanıcıların kullanıcı isimleri, parolalar veya diğer lisans detayları gibi 
bilgiler sağlamasını gerektirmez. Etkinleştirme ve güncelleme arka 
planda otomatik olarak gerçekleştirilir.

LİSANSLARI İSTEDİĞİNİZ ZAMAN 
EKLEYİN VE KALDIRIN

ESET MSP Administrator ile herhangi bir lisansı, ürünü veya özel bir 
müşteriyi/kullanıcıyı gerçek zamanlı olarak etkinleştirebilir, devre dışı 
bırakabilir ve hatta iptal edebilirsiniz.

LİSANS KAYITLARINIZI GİZLİ 
TUTUN

Hesabınız için tek bir lisans anahtarı bulunur ve bu anahtar 
müşterileriniz tarafından görülemez. Dahası, müşterilerle hiçbir lisans 
bilgisini paylaşmaya gerek yoktur.

LİSANSLARINIZI HER ZAMAN, 
KOLAYCA KONTROL EDİN

ESET MSP Administrator tarafından işlenen lisans bilgileri ESET 
Security Management Center ile otomatik olarak senkronize 
edildiğinden bu bilgileri elinizde bulundurmak için özel bir eklenti 
yüklemenize gerek kalmaz.

LİSANSLARINIZI EN SON 
KULLANICIYA KADAR YÖNETİN

Tüm lisanslarınızla ilgili daha detaylı bilgiye ve yönetim imkanına mı 
ihtiyacınız var? Tek bir kullanıcının dahi detaylarını inceleyebilirsiniz.

SADELİĞİN TADINI ÇIKARIN, 
ZAMANDAN TASARRUF EDİN

ESET Endpoint Protection Standard ve ESET Endpoint Protection 
Advanced ile birden çok ürünü aynı anda etkinleştirin.



eset msp
administrator

MÜŞTERİLERİ OLUŞTURUN, ONLARI ETKİNLEŞTİRİN VEYA DEVRE DIŞI BIRAKIN
ÜRÜN SAYILARINI BELİRLEYİN VE YÖNETİN

BİREYSEL KULLANICILARI/LİSANSLARI YÖNETİN
LİSANS KULLANIM DETAYLARINI GÖRÜNTÜLEYİN

SİTE/MÜŞTERİ ASİTE/MÜŞTERİ BSİTE MÜŞTERİ C

endpoints endpoints endpoints



Uzak yönetim    
ile kontrol sizde
Kapsamlı bir web tabanlı yönetim konsolu, size müşteriler ve ağlar üzerindeki güvenlik konusunda mükemmel bir 
öngörü sunar. Uç noktaları, sunucuları ve mobil cihazları yönetin.

GÖREVİNİ YAPAN UZAKTAN 
YÖNETİM

Müşterilerinizin BT güvenliği ve kontrolü konusunda 
hızlı ve kapsamlı bir genel bakış sunan tek bir konsol.

TÜM KURULUMLAR TEK BİR YERDE

Farklı müşteriler, kullanıcı grupları, lisanslar ve diğer 
bileşenler için tüm ürünlerin kurulum dosyalarını 
kolayca filtrelenebilir ve sıralanabilir şekilde tek bir 
ekrandan görüntüleyin.

TEK KONSOL, BİRDEN ÇOK MÜŞTERİ, 
KARMAŞA YOK

Çoklu kullanım özelliğiyle MSP’ler, birden çok müşterinin 
tek bir konsol üzerinden, her bir müşterinin diğerinin 
bilgilerini göremeyeceği şekilde yönetilmesini sağlar.

MSP’LER İÇİN ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

ESET Security Management Center biriminize kendi 
logonuzu ekleyin ve özelleştirilmiş başlıklara sahip 
raporlar oluşturun.





Hazır MSP 
eklentileriyle daha 
kolay yönetin
Müşterilerinizi yönetmek için bir RMM (Remote Monitoring & Management) konsolu mu kullanıyorsunuz? Uç nokta 
güvenlik üreticileri arasından size bir yelpazede işlevsellik sunan hazır eklentiler sunuyoruz. Bir aracı olarak bulutta ya da 
şirket içerisinde yer alan bir konsol kurarak yönetmeye gerek kalmadan uç noktaların ESET ile doğrudan RMM biriminiz 
üzerinden bağlantı kurmasını sağlar.

Yeni eklentiler oluşturmak için sürekli çalışıyoruz. Şu anda mevcut olanlar şöyle:

Ayrıca aşağıdakiler de şu an güvenlik yönetim konsolumuzla entegre edilebilecek desteklenen RMM ve PSA eklentileridir:

ESET Direct Endpoint 
Management plugin for 
Connectwise Automate

ESET Direct Endpoint 
Management plugin for 

Datto

ESET Direct Endpoint 
Management plugin for 
SolarWinds N-Central

ESET Direct Endpoint 
Management plugin for 

NinjaRMM

Kaseya 
Tigerpaw

ConnectWise Automate 
ConnectWise Manage

Datto (Autotask AEM) 
Autotask PSA



MSP Programı 
kapsamındaki ESET 
güvenlik çözümleri

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu sayfada listelenen tüm ürünler ESET MSP Programı’nın yanı sıra bağımsız 
olarak da kullanılabilmektedirler.

eset endpoint protection standard
eset endpoint protection advanced

mobile
security

remote
management

endpoint
antivirus

endpoint
security

file
security

ESET ENDPOINT 
ANTIVIRUS

ESET Endpoint Antivirus 
for Windows

ESET Endpoint Antivirus 
for macOS

ESET NOD32 Antivirus 
Business Edition for 
Linux Desktop

MOBILE 
SECURITY

ESET Endpoint Security 
for Android

FILE SECURITY

ESET File Security  
for Microsoft Windows 
Server

ESET File Security  
for Microsoft Windows 
Server Core

ESET File Security for 
Linux / FreeBSD

ESET ENDPOINT 
SECURITY

ESET Endpoint Security 
for Windows

ESET Endpoint Security 
for macOS

GATEWAY SECURITY
ESET Gateway Security  
for Linux/FreeBSD

COLLABORATION
ESET Security  
for Microsoft SharePoint Server

AUTHENTICATION
ESET Secure Authentication

MAIL SECURITY

ESET Mail Security  
for Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security  
for IBM Domino

ESET Mail Security  
for Linux/FreeBSD

VIRTUALIZATION 
SECURITY
ESET Virtualization Security  
for VMware (Sanal Makine, Host 
ve İşlemci sayısına göre)




