
Antivírus a Antispyware Eliminuje rôzne typy hrozieb.

Anti-Phishing Chráni pred falošnými stránkami, ktoré sa snažia ukradnúť citlivé informácie.

Podpora virtualizácie Ukladá metadáta z už skontrolovaných súborov do virtuálneho prostredia a urýchľuje tak 
nasledujúce skenovanie.

Exploit Blocker Posilňuje bezpečnosť aplikácií ako napríklad prehliadačov, PDF čítačiek a iných.

Pokročilá kontrola pamäte Sleduje správanie podozrivých procesov a kontroluje ich po ich rozbalení v pamäti.

Host-Based Intrusion Prevention Umožňuje definovať pravidlá pre procesy, aplikácie a súbory.

Správa zariadení Blokuje neznáme  médiá DC, DVD a USB.

Inštalačná služba Počas inštalácie riešenia vyhľadá iné bezpečnostné riešenia a odinštaluje ich.

Nízke systémové požiadavky Viac systémových zdrojov pre programy, ktoré potrebujete.

ESET Endpoint Antivirus pre Windows

ESET Endpoint Antivirus pre OS X

ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Linux Desktop

Endpoint Antivirus

Ochrana v reálnom čase Chráni všetky aplikácie pomocou proaktívnej technológie ESET NOD32®.

On-Charge Scan Umožňuje vykonať kontrolu v čase nízkeho zaťaženia zariadenia, keď sa nabíja.

Anti-Phishing Chráni pred falošnými stránkami, ktoré sa snažia ukradnúť citlivé informácie.

Kontrola aplikácií
Ponúka administrátorom možnosť inštalované aplikácie sledovať, blokovať ich práva alebo 
blokovať definované aplikácie.

Anti-Theft
Chráni mobilné telefóny s technológiami Vzdialené uzamknutie, Vzdialená lokalizácia, Vzdialené 
zmazanie dát a mnohými ďalšími.

Bezpečnosť zariadenia
Dáva administrátorom možnosť uplatňovať na všetkých mobilných zariadeniach základné 
bezpečnostné nastavenia.

Filter SMS a hovorov
Chráni používateľov pred  nechcenými hovormi a SMS správami, a ponúka široké možnosti 
nastavení.

Centrum upozornení Ponúka prístup k notifikáciám, ktoré si vyžadujú pozornosť, a pomáha tieto situácie vyriešiť.

Vzdialené riadenie
Ponúka administrátorom komplexný prehľad nad sieťovou bezpečnosťou, a to cez jedinú 
webovú konzolu.

ESET Endpoint Security pre Android

Mobile Security

Funkcionalita sa môže líšiť podľa operačného systému.

Komponenty ESET Business Solutions ESET® Business Solutions



ESET File Security pre Microsoft Windows Server 

ESET File Security pre Microsoft Windows Server Core

ESET File Security pre Linux/BSD/Solaris 

File Security Antivírus a Antispyware Eliminuje rôzne typy hrozieb.

Exploit Blocker Posilňuje bezpečnosť aplikácií ako napríklad prehliadačov, PDF čítačiek a iných.

Pokročilá kontrola pamäte Sleduje správanie podozrivých procesov a kontroluje ich po ich rozbalení v pamäti.

Podpora virtualizácie Ukladá metadáta z už skontrolovaných súborov do virtuálneho prostredia a urýchľuje tak 
nasledujúce skenovanie.

Natívna podpora klastrovania Spojte viaceré zväzky ESET File Security do jedného klastra a riaďte ich ako jeden.

Kontrola úložiska Spustite on-demand skenovanie pripojených Network Attached Storage (NAS) zariadení.

Windows Management 
Instrumentation (WMI) Provider

Monitoruje hlavné funkcie ESET File Security cez rámec WMI. Umožňuje tak integrovať 
programy tretích strán a SIEM programy.

Modulárna inštalácia Vyberte si, ktoré komponenty sa majú inštalovať, a zaistite lepšiu optimalizáciu.

Nízke systémové požiadavky Viac systémových zdrojov pre programy, ktoré potrebujete.

Funkcionalita sa môže líšiť podľa operačného systému.

Komponenty ESET Business Solutions ESET® Business Solutions

Antivírus a Antispyware Eliminuje rôzne typy hrozieb.

Anti-Phishing Chráni pred falošnými stránkami, ktoré sa snažia ukradnúť citlivé informácie.

Podpora virtualizácie Ukladá metadáta z už skontrolovaných súborov do virtuálneho prostredia a urýchľuje tak nasledujúce 
skenovanie.

Exploit Blocker Posilňuje bezpečnosť aplikácií ako napríklad prehliadačov, PDF čítačiek a iných.

Pokročilá kontrola pamäte Sleduje správanie podozrivých procesov a kontroluje ich po ich rozbalení v pamäti.

Štít zraniteľností Detekcia zraniteľností na často používaných protokoloch ako SMB, RPC a RDP.

Ochrana pred botnetmi Chráni pred botnet malvérom a spustením spamových a sieťových útokov z vášho zariadenia.

Webová kontrola Obmedzuje prístup na stránky podľa kategórií (herné, sociálne siete, obchody atď.).

Obojsmerný firewall Chráni pred neoprávneným prístupom do firemnej siete a k dátam.

Klientský antispam Efektívne filtruje spam a vyhľadáva malvér v prichádzajúcich e-mailoch.

Host-based Intrusion Prevention 
(HIPS)

Umožňuje definovať pravidlá pre procesy, aplikácie a súbory.

Inštalačná služba Počas inštalácie riešenia vyhľadá iné bezpečnostné riešenia a odinštaluje ich.

Nízke systémové požiadavky Viac systémových zdrojov pre programy, ktoré potrebujete.

ESET Endpoint Security pre Windows

ESET Endpoint Security pre OS X

Endpoint Security


