
 
 
 
 
 
 
 
 

Upravljanje kibernetskih tveganj in 
vpogled v IT-okolje  



 
 
 
 

• Konzola v oblaku 
• Platforma za zaščito končne točke 
• Peskovnik v oblaku 
• Popolno šifriranje diska 
• Zaznavanje končne točke in odziv* 

*ESET Enterprise Inspector je mogoče upravljati 
samo prek lokalne konzole ESET PROTECT. 

 
 

Danes organizacije potrebujejo boljši vpogled v svoje računalnike, ker je tako 
zagotovljeno, da nastale grožnje, tvegano vedenje zaposlenih in neželene aplikacije ne 
ogrožajo dobička ter ugleda podjetja. 
Rešitve za preprečevanje, odkrivanje in odzivanje na ravni podjetja omogočajo hitro 
analizo in odpravo vseh varnostnih težav v omrežju, vključno s tehnologijo peskovnika 
v oblaku, ki preprečuje grožnje dne in popolno šifriranje diska za boljšo zaščito 
podatkov. 

• Edinstveno odkrivanje na podlagi vedenja in ugleda, ki je popolnoma 
pregledno za varnostne ekipe in jim daje povratne informacije v realnem 
času, zbrane z več kot 100 milijonov končnih točk v našem LiveGridu. 

• Izboljšana zaščita pred izsiljevalsko programsko opremo in  grožnjami s 
tehnologijo peskovnika v oblaku. 

• Pomaga pri skladnosti z uredbo podatkov zaradi šifriranja celotnega diska v 
sistemih Windows in macOS. 

• Daljinsko upravljanje za preglednost groženj, uporabnikov in predmetov v 
karanteni. 

• Končne točke podjetja in mobilni telefoni so zaščiteni z napredno večplastno 
tehnologijo, vključno z zaščito datotečnega strežnika, ki ima zdaj varno bančno 
zaščito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZBOLJANA REŠITEV ZA ZAŠČITO PROTI 
ZLONAMERNI PROGRAMSKI OPREMI IN PRED 
NAPADI S PESKOVNIKOM V OBLAKU 
ESET Dynamic Threat Defense zagotavlja proaktivno zaščito pred 
grožnjami, tako da pregleduje vse poslane sumljive vzorce v izoliranem in 
zmogljivem okolju peskovnika v oblaku, da oceni njihovo vedenje s 
pomočjo informacij o grožnjah, notranjih orodij ESET za statično in 
dinamično analizo ter podatkov o ugledu.  

• Zaznavanje na podlagi vedenja 

• Strojno učenje 

• Zaznavanje groženj 



ESETOVA IZJEMNO PRILAGODLJIVA REŠITEV EDR 
ESET Enterprise Inspector je ESET-ovo orodje za odkrivanje in odzivanje 
končne točke (EDR). Ima boljšo zmogljivost preprečevanja z izboljšano 
vidnostjo končne točke, lovom na grožnje in funkcijami odzivanja na 
incidente, s poudarkom na prepoznavanju nepravilnega vedenja, oceni 
tveganja in nadaljnji forenzični preiskavi s poznejšimi odzivnimi 
zmogljivostmi, za ublažitev vseh odkritih groženj.  

• Izpopolnjeno orodje EDR, ki v realnem času analizira velike količine 
podatkov, tako da nobena grožnja ne ostane neopažena. 

• Sinhronizirano zaznavanje in sanacija groženj v okoljih z več 
platformami. 

• Najbolj prilagodljiva EDR rešitev na trgu. 
 

VEČSLOJNA TEHNOLOGIJA ZA ZAŠČITO KONČNIH 
TOČK 
ESET Endpoint Security zagotavlja več plasti zaščite in lahko zazna 
zlonamerno programsko opremo pred zagonom, med zagonom in po 
zagonu. Strojno učenje, napredna vedenjska analitika, veliko podatkov in 
človeško znanje delujejo v dinamičnem ravnovesju, da uravnotežijo 
uspešnost, zaznavanje in lažne pozitivne učinke. 

• Zaščitite se pred izsiljevalsko programsko opremo 

• Blokirajte ciljne napade 

• Preprečite kršitve podatkov 

• Ustavite napade brez datotek 

• Zaznajte napredne obstoječe grožnje 
 

MOČNO ŠIFRIRANJE, KI GA UPRAVLJA ESET 
PROTECT 
ESET-šifriranje celotnega diska je lastnost upravljalne konzole ESET 
PROTECT. Omogoča uvajanje in šifriranje podatkov z enim klikom na 
povezanih končnih točkah Windows in Mac. ESET-šifriranje celotnega 
diska znatno poveča varnost podatkov vaše organizacije in vam pomaga 
pri spoštovanju predpisov o varstvu podatkov. 

• Upravljajte šifriranje na računalnikih z operacijskim sistemom Windows 
in macOS. 

• Šifrirajte sistemske diske, particije ali celotne pogone. 

• Uvedite, aktivirajte in šifrirajte naprave z enim samim dejanjem. 
 

OBLAČNA KONZOLA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE 
ESET PROTECT je večnamensko orodje za upravljanje varnosti omrežja v 
oblaku za izdelke ESET za poslovno varnost na vseh operacijskih sistemih. 
Omogoča varnostno uvedbo z enim klikom in vam omogoča vidnost 
omrežja, tako da vam ni treba kupiti ali vzdrževati dodatne strojne 
opreme, kar zmanjša skupne stroške lastništva. 

• Namestitev in uvajanje v nekaj minutah 

• Ni potrebe po dodatni strojni ali programski opremi 

• Ena točka upravljanja omrežne varnosti 

• Varno dostopno prek spletnega brskalnika od koder koli 
.



O podjetju ESET 
 

ESET® že več kot 30 let razvija vodilno programsko 
opremo in storitve za informacijsko varnost, ki 
zagotavljajo takojšnjo celovito zaščito pred vedno 
večjimi grožnjami kibernetske varnosti za podjetja in 
potrošnike po vsem svetu. 

ESET je v zasebni lasti. Brez dolgov in posojil imamo 
svobodo storiti, kar je treba storiti za popolno zaščito 
vseh naših strank. 

 
 
 

ESET V ŠTEVILKAH 

110m+ 
uporabnikov 

po vsem svetu 

400k+ 
poslovnih 

strank 

200+ 
držav in 
ozemelj  

13 
globalnih 

centrov za 
raziskave 
in razvoj 

 
 
 
 
 

NEKAJ NAŠIH STRANK 

 

ESET je od leta 2017 zaščitil 
več kot 14.000 končnih točk. 

ESET je od leta 2016 
zaščitil več kot 4.000 

nabiralnikov. 

ESET je od leta 2016 
zaščitil več kot 9.000 

končnih točk. 

Varnostni partner ISP od 
leta 2008, 2 milijona strank. 

 
 
 
 
 

NAGRADE ESET  
 

 
ESET je prejel status 

ODOBRENO za rešitev 
zaščite končne točke na 
preizkusu varnosti AV-
Comparatives Business 

Security 2020.

ESET je skladen z ISO / IEC 
27001: 2013, 

mednarodno priznanim in 
veljavnim varnostnim 

standardom pri izvajanju 
in upravljanju 

informacijske varnosti. 

ESET je v prvem četrtletju 2020 
dosegel najvišji rezultat na testu SE 

Labs. 
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