
PREGLED REŠITVE

Odkrijte neznano v vašem omrežju s to EDR rešitvijo od 
poznavalcev kibernetske varnosti





Kaj je 
Endpoint 
Detection  
& Response 
rešitev?     ESET Enterprise Inspector je

dovršeno EDR orodje za identifikacijo
nepravilnega vedenja in kršitev, ocena 
tveganja, odziv na incidente, preiskave in 
sanacija.

V realnem času spremlja in ocenjuje vse 
dejavnosti, ki se dogajajo v omrežju (na 
primer uporabnik, datoteka, proces, register, 
pomnilnik in omrežni dogodki), po potrebi 
pa lahko takoj ukrepate.



Zakaj 
Endpoint 
Detection  & 
Response?
VDOR DATOTEK

Podjetja morajo ne samo ugotoviti, da je prišlo do 
kršitve podatkov, temveč jo morajo tudi zadržati in 
odpraviti. Večina podjetij ni pripravljena za izvedbo te 
vrste polnopravne preiskave, in namesto tega najemite 
zunanjega prodajalca za pomoč. Danes organizacije 
potrebujejo večjo prepoznavnost svojih računalnikov, 
da zagotovijo, da nastajajoče grožnje, tvegano vedenje 
zaposlenih in neželene aplikacije ne ogrožajo dobička in 
ugleda podjetja.

Najbolj priljubljene panoge za kršitve podatkov so 
tradicionalno tiste, ki imajo dragocene podatke, kot so 
finančni sektor, trgovina na drobno, zdravstvo in javni 
sektor. Vendar to ne pomeni, da so druge panoge varne 
- samo to, da hekerji običajno pretehtajo napor in 
izplačilo.

NAPREDNE VZTRAJNE GROŽNJE
(APT) IN CILJNI NAPADI
EDR sistemi se pogosto uporabljajo za: identifikacijo
APT-ji ali ciljni napadi z lovom na grožnje; skrajšati 
odzivni čas nezgode; in proaktivno preprečujejo 
prihodnje napade. Pomembno je predvsem odkrivanje 
APT za podjetja, saj se večina podjetij danes ne počuti 
pripravljenih na najnovejše napade, ki jih v omrežju ni 
mogoče zaznati dni ali celo mesecev.

POVEČANA VIDNOST ORGANIZACIJE

Notranje grožnje in napadi z lažnim predstavljanjem so 
glavni problemi za podjetja. Napadi z lažnim 
predstavljanjem se pogosto uporabljajo pri podjetjih z 
velikim številom zaposlenih, ki jih je treba ciljati. Dobra 
verjetnost je , da se bo kdo med zaposlenimi lotil vabe in 
na koncu ogrozil celotno podjetje. Napadi na notranjo 
stran so še ena grožnja za podjetja, saj veliko število 
delavcev povečuje verjetnost, da bo eden izmed njih 
deloval v nasprotju interesa podjetja.

EDR sistemi zagotavljajo večjo prepoznavnost, ki je 
potrebna organizacijam, da vidijo, razumejo, blokirajo in 
rešijo težave v vseh svojih napravah. To vključuje 
blokiranje prilog e-pošte, ki vsebujejo grožnje, in 
zagotavljanje, da zaposleni dostopajo in uporabljajo 
samo ustrezne organizacijske vire in jih uporabljajo.



Danes organizacije potrebujejo večjo 
prepoznavnost svojih računalnikov, da bi to 
zagotovile, program spremlja nastajajoče 
grožnje, tvegano vedenje zaposlenih in 
neželene aplikacije,da ne ogrožajo dobička in 
ugleda podjetja.

Popolna rešitev za 

preprečevanje, odkrivanje 

in odzivanje, ki omogoča 

hitro analizo in odpravo 

vseh varnostnih težav v 

omrežju.

ESET’s Endpoint 
Protection Platforma 
Večplastna zaščita 
končne točke, kjer vsaka 
posamezna plast pošlje 
podatke programu ESET 
Enterprise Inspector.

ESET Enterprise 
Inspector 
Izpopolnjeno orodje 
EDR, ki sproti analizira 
velike količine 
podatkov, tako da 
nobena grožnja ne 
ostane neopažena.



ESET Enterprise Inspector je najbolje 
uporabljati v kombinaciji s temi 
prilagojenimi storitvami

ESET Uvajanje & Nadgradnja

ESET strokovnjaki namestijo in konfigurirajo izdelke ESET v 
vašem okolju in usposobijo organizacijo za uspešno uvajanje že 
od prvega dne.

ESET Nadzor nevarnosti

Operaterji ESET Threat Monitoring nenehno nadzirajo varnost vašega 
omrežja in končnih točk ter vas sproti opozorijo, ko nekaj sumljivega 
zahteva vašo pozornost.

ESET Lov na grožnje

ESET strokovnjaki strankam pomagajo raziskati podatke, dogodke in 
alarme, ki jih ustvari ESET Enterprise Inspector, vključno z analizami 
vzrokov, forenzičnimi preiskavami in koristnimi nasveti za ublažitev.



ESET 
Razlika
ZGODOVINSKI LOV NA 
GROŽNJE

ESET Enterprise Inspector ponuja 
ne le popolnoma prilagojen lov na 
grožnje, temveč tudi zgodovinski 
lov na grožnje. Preprosto 
prilagodite pravila vedenja, nato 
pa "znova preglejte" celotno bazo 
podatkov o dogodkih. To vam 
omogoča, da nato prepoznate vsa 
nova opozorila, ki jih sprožijo 
prilagojena pravila zaznavanja. Ne 
iščete več statičnega IOC, temveč 
dinamično vedenje z več 
parametri.

V OBLAKU ALI 
V PROSTORU

ESET Enterprise Inspector, ki 
izkorišča prožno in varno 
arhitekturo, omogoča lokalno in 
oblačno uvajanje za boljšo 
razširljivost glede na velikost 
podjetja in potrebe.

ODPRTA 
ARHITEKTURA

Omogoča edinstveno odkrivanje 
na podlagi vedenja in ugleda, ki je 
popolnoma pregledno za 
varnostne ekipe. Vsa pravila 
lahko enostavno urejate prek 
XML, da omogočite natančno 
uravnavanje
ali enostavno ustvariti tako, da 
ustreza potrebam določenih 
podjetniških okolij, vključno z 
integracijami SIEM.

PRILAGODLJIVA 
OBČUTLJIVOST 
Preprosto ugasnite lažne alarme
s prilagajanjem občutljivosti pravil 
zaznavanja za različne skupine 
računalnikov ali uporabnike. 
Združite merila, kot so ime 
datoteke / pot / razpršilnik / 
ukazna vrstica / podpisnik, da 
natančneje prilagodite pogoje 
sprožilca.

SISTEM UGLEDA

ESET obsežno filtriranje 
varnostnim inženirjem omogoča 
filtriranje vseh znanih aplikacij z 
uporabo ESET robustnega sistema 
ugleda. Naš sistem ugleda vsebuje 
bazo podatkov o sto milijonih 
dobrih datotek, ki zagotavljajo, da 
varnostne ekipe čas preživijo na 
neznanem in ne na lažno 
pozitivnih učinkih.

SINHRONIZIRAN ODZIV

Zgrajen nad obstoječo ESET 
ponudbo zaščite končnih točk, 
ustvarja skladen ekosistem, ki 
omogoča navzkrižno povezovanje 
vseh ustreznih predmetov in 
sinhronizirano sanacijo incidentov. 
Varnostne ekipe lahko ubijejo 
procese, prenesejo datoteko, ki je 
sprožila opozorilo,
ali preprosto sprožite izklop 
računalnika ali ponovni zagon 
neposredno s konzole.

ESET Enterprise 
Inspector

ESET 
LiveGrid

ESET Security 
Management Center

Omogoča 
edinstveno 
odkrivanje na 
podlagi vedenja 
in ugleda, ki je 
popolnoma 
pregledno za 
varnostne ekipe.



Primeri uporabe
Poglobljeno zaznavanje groženj: 
Izsiljevalska oprema

PRIMERI UPORABE
Podjetje želi dodatna orodja za proaktivno odkrivanje 
izsiljevalske programske opreme, poleg tega pa je 
treba takoj obvestiti, če je bilo v omrežju opaženo 
vedenje, podobno izsiljevalski opremi.

REŠITEV

✓ Pravila vnosa za zaznavanje aplikacij pri
izvrševanju iz začasnih map.

✓ Vnesite pravila vnosa za zaznavanje datotek Office
(Word, Excel, PowerPoint), ko izvajajo dodatne skripte ali
izvedljive datoteke.

✓ Opozori, če je v napravi vidna katera od najpogostejših
razširitev izsiljevalske programske opreme.

✓ Oglejte si opozorila Ransomware Shield iz ESET
Endpoint Security Solutions v isti konzoli.

Danes izsiljevalska oprema poskuša biti 
neopažena v omrežju,da se lahko tiho širi 
med omrežji končnih točk. Prodira v 
varnostne kopije stroja, da si zagotovi, da 
tudi če ponastavimo na prejšno 
varnostno kopijo, da izsiljevalski program 
še vedno ostane v sistemu.

Agent ESET Enterprise Inspector razširja 
funkcionalnost varnostnih rešitev ESET endpoint in 
vam omogoča, da proaktivno zaznavate odkupno 
programsko opremo, ki že obstaja v vašem omrežju. V 
tipičnem scenariju izsiljevalske programske opreme 
uporabnik prejme e-poštno sporočilo s priloženim 
dokumentom. Nato uporabnik odpre besedilni 
dokument in pozove, naj zažene makre. Ko uporabnik 
zažene makre, se izvršljiva datoteka spusti v sistem in 
začne šifrirati vse, kar je v njeni moči, vključno z 
preslikanimi pogoni.

ESET Enterprise Inspector omogoča vaši varnostni 
skupini, da vidi opozorila o tovrstnem vedenju, v nekaj 
kliki pa lahko vidite, kaj je bilo prizadeto, kje in kdaj je 
bila izvedena določena izvedljiva datoteka, skript ali 
dejanje, in analizira vzrok zanjo "nazaj na začetek. "

Drevo procesov in 
podrobne informacije o 
vedenju Filecoderja.



Odkrivanje vedenja in 
ponavljajoči storilci

Iskanje groženj in blokiranje

PRIMERI UPORABE

V vašem omrežju imate uporabnike, ki ponavljajo kršitve, ko gre za 
zlonamerno programsko opremo. Isti uporabniki se vedno znova okužijo. Je to 
posledica tveganega vedenja? Ali pa so tarča bolj pogosto kot drugi uporabniki?

REŠITEV

✓ Preprost ogled problematičnih uporabnikov in naprav.

✓ Hitro dokončajte analizo vzrokov in poiščite vir okužb.

✓ Sanirajte najdene prenašalce okužbe, kot so e-pošta, splet ali naprave USB.

PRIMERI UPORABE

Vaš sistem za zgodnje opozarjanje ali 
center za varnostne operacije (SOC) 
prikaže novo opozorilo o nevarnosti. 
Kateri so vaši nadaljnji koraki?

REŠITEV

✓ Izkoristite sistem zgodnjega opozarjanja 
za pridobivanje podatkov o prihajajočih ali 
novih grožnjah.

✓ Preiščite vse računalnike, če že v katerem 
obstaja nova grožnja

✓ V vseh računalnikih poiščite znake 
kompromisa, da je grožnja obstajala pred 
opozorilom.

✓ Preprečite nevarnost vdora v omrežje ali 
izvrševanja v organizaciji.

Najšibkejša točka 
varnosti je pogosto 
oseba, ki sedi ob 
tipkovnici, tudi brez 
slabih namenov.

ESET Enterprise Inspector te 
šibke elemente zlahka prepozna 
tako, da računalnike razvrsti po 
številu sproženih edinstvenih 
alarmov. Če uporabnik sproži več 
alarmov, je jasen pokazatelj, da je 
treba dejavnost potrditi.

Posebnost ESET Enterprise Inspector je, da grožnje 
išče s posebnim pristopom "iskanje igle v koruzi"

Z uporabo filtrov za podatke, ki so razvrščeni na podlagi priljubljenosti 
ali ugleda datoteke, digitalnega podpisa, vedenja in kontekstualnih 
informacij, je mogoče zlahka prepoznati in raziskati vsako zlonamerno 
dejavnost. Nastavitev več filtrov omogoča avtomatizirane naloge za 
iskanje groženj in lahko prilagodi prag zaznavanja okolju, 
specifičnemu za podjetje.

Kakršno koli škodljivo 
dejavnost je mogoče 
zlahka prepoznati in 
raziskati.



Vidnost omrežja
PRIMERI UPORABE

Nekatera podjetja so zaskrbljena zaradi aplikacij, ki jih uporabniki 
uporabljajo v sistemih. Skrbeti morate ne le za tradicionalno 
nameščene programe, temveč tudi za prenosne programe, ki se 
dejansko ne namestijo. Kako lahko obdržite nadzor nad njimi?

REŠITEV
✓ Preprosto si oglejte in filtrirajte vse nameščene aplikacije med

napravami.

✓ Oglejte si in filtrirajte vse skripte v napravah.

✓ Preprosto blokirajte izvajanje nepooblaščenih skriptov ali
aplikacij.

✓ Odpravite tako, da uporabnike obvestite o nepooblaščenih
aplikacijah in samodejno odstranite.

ESET Enterprise Inspector je 
odprta arhitekturna rešitev, 
kar pomeni, da lahko 
varnostna skupina prilagodi 
pravila zaznavanja, ki 
opisujejo tehnike napada, 
določenemu okolju 
organizacije.

Odprta arhitektura omogoča tudi 
prilagodljivost programa ESET 
Enterprise Inspector za odkrivanje 
kršitev pravilnikov organizacije glede 
uporabe določene programske opreme, 
kot so hudourniške aplikacije, shrambe 
v oblaku, brskanje po Toru, zagon 
lastnih strežnikov in druge neželene 
programske opreme.

Skrbeti morate ne le za tradicionalno 
nameščene programe, ampak tudi za 
prenosne, ki se dejansko ne namestijo. Kako 
lahko obdržite nadzor nad njimi?

Varnostna skupina 
lahko prilagodi 
pravila odkrivanja, 
ki opisujejo tehnike 
napada, 
določenemu okolju 
organizacije.



Preiskava in sanacija 
konteksta

Enostavna namestitev in 
enostaven odziv - nobena 
varnostna skupina ni potrebna

PRIMERI UPORABE

Podatki so tako dobri kot kontekst za njimi. Za pravilne odločitve 
morate vedeti, kakšna so opozorila, na katerih napravah se pojavljajo 
in kateri uporabniki jih sprožijo.

REŠITEV

✓ Ugotovite in razvrstite vse računalnike glede na Active 
Directory, samodejne skupine ali ročne skupine.

✓ Dovolite ali blokirajte programe ali skripte na podlagi računalniškega 
razvrščanja.

✓ Dovoli ali blokiraj programe ali skripte glede na uporabnika.

✓ Prejemajte obvestila samo za določene skupine.

PRIMERI UPORABE

Vsa podjetja nimajo namenskih varnostnih skupin. vnos in izvajanje 
naprednih pravil za odkrivanje je lahko težaven.

REŠITEV

✓ Več kot 180+ vnaprej nastavljenih pravil.

✓ Preprosto se odzovite s hitrim klikom enega gumba za 
blokiranje, ubijanje ali karanteno naprav.

✓ Predlagana sanacija in naslednji koraki so vgrajeni v alarme.

✓ Pravila je mogoče urejati prek XML, da se omogoči enostavno 
prilagajanje ali ustvarjanje novih pravil.

"Zlonamernost" dejavnosti

 je odvisna od konteksta.

Dejavnosti, ki se izvajajo na 
računalnikih skrbnikov omrežij, se zelo 
razlikujejo od tistih v finančnem 
oddelku. Z ustreznim združevanjem 
računalnikov lahko varnostne ekipe 
zlahka ugotovijo, ali je ta uporabnik 
upravičen do izvajanja določene 
dejavnosti na tej napravi. 
Sinhronizacija skupin končnih točk 
ESET Security Management Center in 
pravil ESET Enterprise Inspector 
zagotavlja izjemne rezultate 
kontekstualnih informacij.

Tudi če ima podjetje 
namenske varnostne ekipe, je 
med vsemi sproženimi alarmi 
pogosto težko hitro določiti 
prednostne naloge in določiti 
naslednje korake. 

Zato so za vsak sproženi alarm 
predlagani naslednji koraki za sanacijo. 
Ko ESET Enterprise Inspector prepozna
grožnjo, zagotavlja funkcijo hitrega 
odziva. Določene datoteke je mogoče 
blokirati s haširanjem, procese je 
mogoče ubiti in odstraniti v karanteno, 
izbrane stroje pa je mogoče izolirati ali 
izklopiti na daljavo.



"Zlonamerna" dejavnost je 
odvisna od konteksta. 
Sinhronizacija skupin 
končnih točk ESET Security 
Management Center in 
pravil ESET Enterprise 
Inspector zagotavlja 
izjemne rezultate 
kontekstualnih informacij.

Za vsak sproženi alarm 
so predlagani naslednji 
koraki za sanacijo.



Možnosti
LOV NA GROŽNJE

Uporabite filtre za razvrščanje podatkov na podlagi 
priljubljenosti datotek, ugleda, digitalnega podpisa, 
vedenja ali kontekstualnih informacij. Nastavitev več 
filtrov omogoča samodejni lov na grožnje, ki ga je 
mogoče prilagoditi okolju vsakega podjetja. Omogoča 
enostavno lovljenje groženj, vključno z APT-ji in 
usmerjenimi napadi.

ODKRITJE NESREČ (ANALIZA 
VZROKOV KORENOV)

Hitro in enostavno si oglejte vse varnostne incidente v 
razdelku z alarmi. Z nekaj kliki lahko varnostne ekipe 
vidijo popolno analizo vzrokov, ki vključuje: kaj je bilo 
prizadeto, kje in kdaj je bila izvedena izvedljiva 
datoteka, skript ali dejanje.

PREISKAVE IN POPRAVILA

Uporabite vgrajen nabor pravil ali ustvarite svoja 
pravila, da se odzovete na zaznane incidente. Vsak 
sproženi alarm vsebuje predlagani naslednji korak za 
sanacijo. Funkcija hitrega odziva omogoča blokiranje 
določenih datotek s pomočjo zgoščevanja, uničenje in 
karanteno procesov ter oddaljeno izolacijo ali izklop 
izbranih strojev. Ta funkcija hitrega odziva pomaga 
zagotoviti, da noben posamezen incident ne bo padel 
skozi razpoke.

ZBIRANJE PODATKOV

Oglejte si izčrpne podatke o novoizvedenem modulu, 
vključno z: časom izvedbe, uporabnikom, ki je izvršil, 
čas bivanja in napadenimi napravami. Vsi podatki so 
shranjeni lokalno, da se prepreči uhajanje občutljivih 
podatkov.

KAZALCI ODKRIVANJA KOMPROMISA

Oglejte si in blokirajte module na podlagi več kot 30 
različnih kazalnikov, vključno z razprševanjem, 
spremembami registra, spremembami datotek in 
omrežnimi povezavami.

ANOMALIJA IN ZAZNAVANJE VEDENJA

Preverite dejanja ki jih je izvajal izvršitveni sistem 
liveGrid® Reputation, da hitro ocenite, ali so izvedeni 
postopki varni ali sumljivi. Združevanje računalnikov po 
uporabniku, oddelku ali drugih merilih omogoča 
varnostnim ekipam, da hitro ugotovijo, ali je uporabnik 
upravičen izvesti določeno dejanje ali če je dejanje 
izven običajnega.

KRŠITEV POLITIKE PODJETJA

Blokiranje izvršitve zlonamernih modulov v 
računalnik v omrežju vaše organizacije. Odprta 
arhitektura ESET Enterprise Inspector omogoča 
prilagodljivost odkrivanja kršitev pravilnikov o uporabi 
določene programske opreme, kot so torrent aplikacije, 
shrambe v oblaku, brskanje po tor ali druga nezaželena 
programska oprema.

Namizje 
ESET Enterprise Inspector



O ESET
ESET – globalni vodja na področju 
informacijske varnosti – je bil v 
kvadrantu Gartner Magic 2019 za 
platforme Endpoint Protection* 
imenovan kot Izzivalec 2019.

Že več kot 30 let ESET® razvija 
industrijsko vodilno programsko opremo 
in storitvene varnosti ter zagotavlja 
takojšnjo, celovito zaščito pred

* Gartner Inc, Magic Quadrant za Endpoint Protection Platforme, Peter Firstbrook, Lawrence Pingree, Dionisio Zumerle, Prateek 
Bhajanka, Paul Webber, 20. avgust 2019. Gartner ne podpira nobenega prodajalca, izdelka ali storitve, upodobljene v svojih raziskovalnih 
publikacijah. Gartnerjeve raziskovalne publikacije so sestavljene iz mnenj Gartnerjeve raziskovalne organizacije in jih ne bi smeli 
dojemati kot izjave o dejstvih. Gartner se v zvezi s to raziskavo odklanja od vseh, izraženih ali nakazanih garancij, vključno z vsemi 
jamstvi za trgovsko sposobnost ali zanesljivost za določen namen.

razvijajočimi se grožnjami kibernetske 
varnosti za podjetja in potrošnike po 
vsem svetu. ESET je v zasebni lasti. Brez 
dolgov in posojil imamo svobodo, da 
storimo, kar je treba storiti za končno 
zaščito vseh naših strank.

110m+
uporabnikov 

po svetu

400k+
poslovnih 

strank

200+
držav & 
območij

13
globalna 

središča za 
raziskave in 

razvoj

ESET IN NUMBERS

ZAPOSLENI V ESETU PRIHODKI OD ESET

v miljon €Več kot tretjina vseh 
zaposlenih v podjetju 
ESET dela v podjetju 
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NEKATERE NAŠE STRANKE

NEKAJ NAŠIH NAGRAD

Varnostni partner ponudnika 

internetnih storitev od leta 

2008 z 2 milijona strank

ESET od leta 2017 ščiti več 

kot 14.000 končnih točk

ESET od leta 2016 ščiti več 

kot 9.000 končnih točk

zaščitena z ESET od leta 2016 

z več kot 4.000 nabiralnikov

"Glede na dobre funkcije za preprečevanje 
zlonamerne programske opreme in obvladljivost 

ter globalni doseg strank in podpore bi moral 
biti ESET v ožjem seznamu za obravnavo v RFP 
podjetij za rešitve proti zlonamerno programsko 

opremo."

KuppingerCole Leadership Compass

Enterprise Endpoint Security: Anti-Malware Solutions, 2018 




