
Rýchlejšia detekcia, zamedzenie šírenia hrozieb 
a náprava bezpečnostných incidentov s pomocou 
odborných znalostí spoločnosti ESET





Bezpečnostné služby ESET tvoria spolu s bezpečnostnými 
produktmi ESET komplexné bezpečnostné riešenie, ktoré zaistí 
proaktívnu ochranu, prevenciu pred útokmi a reakciu na ne. 
Posilnia váš tím zameraný na IT bezpečnosť o lokálnu podporu 
vo vašom jazyku. Odborníci spoločnosti ESET sú pripravení 
pomôcť vám v prípade akýchkoľvek vážnych bezpečnostných 
problémov.

Preskúmajte, identifikujte a vyriešte všetky hrozby, ktoré 
preniknú cez štandardnú ochranu. Táto komplexná služba 
pokrýva všetko od základného preskúmania a odstránenia 
malvéru až po automatizovanú a manuálnu analýzu súborov, 
ako aj vyšetrenie incidentov a reakciu na ne či digitálnu 
forenznú analýzu.

Vďaka prispôsobeným, integrovaným a proaktívnym službám 
XDR (služby rozšírenej detekcie a reakcie na útoky), ktoré vám 
poskytujú špičkoví odborníci, zlepšuje ESET vašu ochranu pred 
potenciálnymi bezpečnostnými problémami. Bezpečnostné 
služby ESET tvoria spolu s našimi produktmi komplexné 
bezpečnostné riešenie, ktoré:

 ◆ zaručuje nadštandardnú podporu pre produkty,

 ◆ vykonáva rozsiahlu analýzu potenciálne škodlivých súborov,

 ◆ implementuje postup reakcie a nápravy s cieľom zabezpečiť 
plynulý chod podniku,

 ◆ prináša IT zabezpečenie bez starostí,

 ◆ zaručuje nadštandardnú podporu pre produkty,

 ◆ zaisťuje nepretržité fungovanie vašej firmy.

Čo sú bezpečnostné 
služby ESET?



PREUKÁZANÁ ODBORNOSŤ
Držať krok s neustálymi zmenami v oblasti 
kybernetických hrozieb nie je jednoduché a niekedy 
je lepšie nechať to na profesionálov. Spoločnosť ESET 
doslova žije kybernetickou bezpečnosťou už viac ako 
30 rokov.

NEDOSTATOK ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Používanie nových komplexných bezpečnostných 
riešení môže byť zložité dokonca aj pre organizácie 
so špecializovanými bezpečnostnými a IT tímami. 
Pre interných IT pracovníkov môže trvalú záťaž 
predstavovať aj nepretržité spravovanie nových 
bezpečnostných produktov, keďže by im táto činnosť 
mohla brániť vo vykonávaní hlavných operácií, ktoré sú 
dôležité pre kontinuitu podnikania.

DLHODOBÉ NÁKLADY
Vytvorenie špecializovaných tímov a/alebo prijatie 
odborníkov na IT bezpečnosť, ktorí majú potrebné 
zručnosti a kvalifikáciu na skúmanie a identifikáciu 
potenciálnych kybernetických hrozieb a reakciu na 
ne, môže z dlhodobého hľadiska viesť k zvýšeným 
nákladom.

Prečo si vybrať 
bezpečnostné služby ESET?

ZJEDNODUŠENÉ OBSTARÁVANIE
Nákup produktov a služieb od jedného dodávateľa 
zjednodušuje prácu účtovnému oddeleniu a oddeleniu 
obstarávania, a to najmä v nadnárodných korporáciách, 
kde by sa za iných okolností spolupracovalo 
s množstvom regionálnych poskytovateľov.

ZLOŽITOSŤ INFRAŠTRUKTÚRY
Spolupráca s rôznymi dodávateľmi môže viesť 
k hromadeniu bezpečnostných riešení, ich prekrývaniu 
alebo dokonca konfliktom. Vyhnite sa tomu so 100 % 
digitálnym zabezpečením od spoločnosti ESET.



Vyberte si úroveň služby, ktorá vyhovuje požiadavkám vašej organizácie.

ESET DETECTION 
AND RESPONSE ESSENTIAL

ESET DETECTION AND 
RESPONSE ADVANCED

ESET DETECTION AND 
RESPONSE ULTIMATE

Preskúmajte, identifikujte a vyriešte 
hrozby cielené na koncové 

zariadenia

Získajte pomoc s nástrojom ESET 
Inspect pre ešte lepšiu reakciu 

na incidenty

Komplexné riešenie MDR 
s proaktívnym vyhľadávaním 

a monitorovaním hrozieb

Zaručené podľa SLA Zaručené podľa SLA Zaručené podľa SLA

MALVÉR: NEZACHYTENÁ DETEKCIA ÁNO ÁNO ÁNO

MALVÉR: PROBLÉM S LIEČENÍM ÁNO ÁNO ÁNO

MALVÉR: INFEKCIA RANSOMVÉROM ÁNO ÁNO ÁNO

NESPRÁVNA DETEKCIA ÁNO ÁNO ÁNO

VŠEOBECNÉ: PRESKÚMANIE PODOZRIVÉHO SPRÁVANIA ÁNO ÁNO ÁNO

ZÁKLADNÁ ANALÝZA SÚBOROV ÁNO ÁNO ÁNO

PODROBNÁ ANALÝZA SÚBOROV ÁNO ÁNO ÁNO

DIGITÁLNA FORENZNÁ ANALÝZA ÁNO ÁNO ÁNO

DIGITÁLNA FORENZNÁ POMOC  
PRI REAKCII NA INCIDENTY ÁNO ÁNO ÁNO

TECHNICKÁ PODPORA – PRAVIDLÁ x ÁNO ÁNO

TECHNICKÁ PODPORA – VYLÚČENIA x ÁNO ÁNO

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTNÉHO NÁSTROJA 
ESET INSPECT x ÁNO ÁNO

POČIATOČNÁ OPTIMALIZÁCIA x ÁNO ÁNO

ESET THREAT HUNTING (VYHĽADÁVANIE HROZIEB 
NA VYŽIADANIE) x ÁNO ÁNO

ESET THREAT MONITORING x x ÁNO

ESET THREAT HUNTING (PROAKTÍVNE VYHĽADÁVANIE HROZIEB) x x ÁNO

ESET DEPLOYMENT & UPGRADE x x ÁNO



Získajte nadštandardnú úroveň zabezpečenia. Tento 
balík vám pomôže s bezpečnostnými výzvami, 
ktorým organizácie čelia. Služba je navrhnutá tak, 
aby dopĺňala bezpečnostné produkty ESET, ktoré 
sú integrované do firemného ekosystému. Pomáha 
preskúmať, identifikovať a reagovať na hrozby, 
ktoré preniknú cez štandardnú ochranu. 

Ponúka všetko od základného preskúmania a odstránenia 
malvéru až po automatizovanú a manuálnu analýzu 
súborov, ako aj vyšetrenie incidentov a reakciu na ne či 
digitálnu forenznú analýzu.

Čo služba zahŕňa?
ESET Detection and Response Essential



RÝCHLA A ZARUČENÁ REAKCIA
Rýchlosť nápravy je rozhodujúca. ESET vám na požiadanie 
poskytne pomoc v prípade nezachytených detekcií malvéru 
a problémov s liečením, preskúma podozrivé správanie 
a výrazne urýchli zmiernenie vplyvu ransomvérových infekcií. 
Zníži sa tým riziko prerušenia podnikania a minimalizujú sa 
následky akýchkoľvek útokov.

NADŠTANDARDNÁ PODPORA
S produktmi ESET získate to najlepšie z oboch svetov. 
K dispozícii máte okamžitú lokálnu podporu vo vašom 
jazyku. V kombinácii s technickými znalosťami odborníkov 
z centrály spoločnosti ESET bude vaša skúsenosť 
s produktmi ESET vynikajúca.

PRÍSTUP ŠITÝ NA MIERU
Každá firma je iná. Odborníci spoločnosti ESET 
spolupracujú s vaším tímom na vypracovaní plánu reakcie 
a nápravy, ktorý zohľadňuje vaše prevádzkové špecifiká. 
Cieľom je vytvoriť akčný plán prispôsobený na mieru, ktorý 
zosúlaďuje obchodné a bezpečnostné potreby vašej firmy.

VYŠETROVANIE INCIDENTOV A REAKCIA NA NE
Táto služba zahŕňa podrobnú analýzu súborov, reverzné 
inžinierstvo, digitálnu forenznú analýzu a digitálnu forenznú 
pomoc pri reakcii na incidenty, pričom pokrýva celý cyklus 
vyšetrovania incidentov: od identifikácie hrozby až po analýzu, 
následnú nápravu a užitočné rady pri riešení hlavnej príčiny 
opakujúcich sa incidentov.

ESET Detection and Response Essential

Čo služba zahŕňa?



ESET Detection and Response Advanced je 
komplexný balík bezpečnostných služieb navrhnutý 
tak, aby dopĺňal naše riešenie ESET Inspect v rámci 
platformy ESET PROTECT, ktoré zaisťuje rozšírenú 
detekciu a reakciu (XDR). V balíku sa spájajú 
výhody podrobného prehľadu, ktorý ponúka ESET 
Inspect, so znalosťami a skúsenosťami špičkových 
odborníkov v odvetví s cieľom zabezpečiť lepšiu 
detekciu, vyhľadávanie hrozieb, vyšetrovanie 
incidentov a cielené kroky na odstránenie hrozieb.

Ponúka všetko od základného preskúmania 
a odstránenia malvéru až po analýzu súborov, 
vyšetrenie incidentov a reakciu na ne, digitálnu 
forenznú analýzu, pomoc so správnym používaním 
nástroja ESET Inspect a dokonca aj vyhľadávanie 
hrozieb na požiadanie. Je najvhodnejší pre zákazníkov 
využívajúcich ESET Inspect, ktorí síce majú ľudské 
zdroje na spravovanie každodenných operácií, ale 
chcú sa uistiť, že produkt je správne optimalizovaný 
a prispôsobený pre ich organizáciu.

Čo služba zahŕňa?
ESET Detection and Response Advanced



TECHNICKÁ PODPORA – PRAVIDLÁ
Získajte podporu pri vytváraní alebo úprave 
pravidiel, napr. na detekciu konkrétneho 
správania malvéru, prípadne pomoc 
s nefungujúcim pravidlom. Dané pravidlo 
alebo správanie analyzujeme, a ak sa ukáže, 
že ide o chybu, problém prekonzultujeme 
a poskytneme vám odporúčania na nastavenie 
požadovaného pravidla.

VŠEOBECNÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE 
SA BEZPEČNOSTI
Ak sa otázka netýka bezpečnostného 
nástroja ESET Inspect, analyzujeme dané 
správanie. Po analýze vám poradíme, čo 
robiť, a vývojárov požiadame, aby do 
produktu implementovali vylepšenia.

TECHNICKÁ PODPORA – 
VYLÚČENIA
Ak potrebujete podporu pri vytváraní 
alebo úprave vylúčenia, prípadne 
pomoc s nefungujúcim vylúčením, dané 
vylúčenie alebo správanie analyzujeme 
a problém prekonzultujeme. Následne vám 
poskytneme odporúčania na nastavenie 
požadovaného vylúčenia.

POČIATOČNÁ OPTIMALIZÁCIA
Ak ESET Inspect po inštalácii vo vašom prostredí 
vygeneruje veľký počet falošných poplachov, 
v rámci jednorazovej akcie (môže mať niekoľko 
kôl) situáciu prešetríme. Skontrolujú sa najčastejšie 
nesprávne detekcie v prostredí ESET Inspect 
a vytvoria sa vylúčenia. Môžu byť vytvorené vlastné 
pravidlá alebo existujúce pravidlá sa upravia tak, 
aby odrážali očakávaný stav.

VYHĽADÁVANIE HROZIEB 
CEZ ESET INSPECT (NA VYŽIADANIE)
Nechajte si jednorazovo skontrolovať 
svoje IT prostredie na prítomnosť hrozieb. 
ESET Inspect vykoná kontrolu a poskytne 
informácie o zistených hrozbách alebo 
slabinách. Poradíme vám a určíme jednotlivé 
kroky, ktoré bude potrebné vykonať.

ESET Detection and Response Advanced

Čo služba zahŕňa?

ZAHŔŇA VŠETKY VÝHODY SLUŽBY ESET DETECTION AND RESPONSE ESSENTIAL + NIEČO NAVYŠE:



ESET Detection and Response Ultimate je komplexné 
riešenie založené na komponente ESET Inspect, ktorý 
zaisťuje rozšírenú detekciu a reakciu (XDR). Umožňuje 
organizáciám naplno využívať výhody detekcie 
a reakcie bez toho, aby museli vytvoriť interný tím 
odborníkov na digitálnu bezpečnosť alebo rozšíriť 
existujúci tím o ďalších ľudí.

Odborníci spoločnosti ESET sa postarajú o nasadenie, 
optimalizáciu a správu každodenných operácií, aby 
ste sa mohli sústrediť na svoju hlavnú podnikateľskú 
činnosť. ESET Detection and Response Ultimate 
pokrýva všetky oblasti od identifikácie najzávažnejších 
výstrah a vyšetrovania incidentov až po analýzu 
súborov, reakciu na incidenty, digitálnu forenznú 
analýzu, monitorovanie hrozieb a dokonca aj 
proaktívne pravidelné vyhľadávanie hrozieb. 

Čo služba zahŕňa?
ESET Detection and Response Ultimate

Už 30 rokov bojujeme s kybernetickým zločinom 
prostredníctvom neustálych inovácií. V spoločnosti ESET 

veríme, že najvyššiu úroveň zabezpečenia je možné dosiahnuť 
iba kombináciou účinnej technológie a odborných znalostí.



ESET THREAT HUNTING 
(PROAKTÍVNE VYHĽADÁVANIE 
HROZIEB)
Preskúmava údaje, udalosti a výstrahy 
vygenerované nástrojom ESET Inspect. 
Všetky klientske dáta zostávajú 
zabezpečené, zatiaľ čo špecialisti 
spoločnosti ESET na vyhľadávanie 
hrozieb preveria výstrahy, preskúmajú 
ich základné príčiny a zhrnú svoje 
zistenia aj s odporúčanými akciami 
do zrozumiteľných reportov o stave 
zabezpečenia.

ESET THREAT MONITORING
Pomáha používateľom zorientovať sa 
vo veľkom množstve zhromaždených 
dát/udalostí/výstrah vygenerovaných 
nástrojom ESET Inspect, využiť celý 
potenciál tohto nástroja, ako aj určiť 
závažnosť potenciálnych hrozieb/
narušení zabezpečenia, a to bez 
nutnosti meniť existujúce priority 
v rámci IT. Odborníci spoločnosti ESET 
denne monitorujú dáta každého klienta, 
vydávajú upozornenia, zostavujú 
prehľadné reporty a odporúčajú kroky, 
ktoré by sa mali vykonať.

ESET DEPLOYMENT AND 
UPGRADE
Inštaluje a konfiguruje konkrétne 
produkty v klientskom prostredí 
a poskytuje školenia na zabezpečenie 
ich bezproblémového fungovania, čím 
sa celkovo zjednodušuje práca s novým 
a aktualizovaným bezpečnostným 
produktom pre koncové zariadenia 
a zaisťuje sa plynulý chod podniku. 
Dôkladné počiatočné posúdenie stavu 
pred každým úkonom alebo nasadením 
zaistí, že vás nič neprekvapí.

ESET Detection and Response Ultimate

ZAHŔŇA VŠETKY VÝHODY SLUŽBY ESET DETECTION AND RESPONSE ADVANCED + NIEČO NAVYŠE:

Čo služba zahŕňa?



O spoločnosti ESET

ESET V ČÍSLACH

Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET® 
vyvíja popredný softvér a služby zamerané 
na IT bezpečnosť, ktoré firmám a domácnostiam 
na celom svete poskytujú komplexnú a viacvrstvovú 
ochranu pred kybernetickými hrozbami. ESET je 
dlhodobo priekopníkom v oblasti strojového učenia 
a cloudových technológií, ktoré umožňujú prevenciu 
a detekciu malvéru, ako aj následnú reakciu. ESET 
je súkromná spoločnosť, ktorá podporuje vedecký 
výskum a vývoj na celom svete.

1 mld.+
chránených 

používateľov 
internetu

400‑tis.+
firemných 
zákazníkov

200+
krajín 

a teritórií

13
globálnych 

centier 
výskumu 
a vývoja

NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Bezpečnostný partner v oblasti 
poskytovania internetových služieb

2 miliónom zákazníkov od roku 2008

Viac než 4 000 e‑mailových 
schránok chránených spoločnosťou 

ESET od roku 2016

Viac než 32 000 koncových 
zariadení chránených spoločnosťou 

ESET od roku 2016

Viac než 9 000 koncových zariadení 
chránených spoločnosťou ESET 

od roku 2017

CERTIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNOU NORMOU ISO

CERTIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNOU NORMOU ISO
ESET spĺňa štandardy medzinárodne uznávanej a uplatňovanej bezpečnostnej 
normy ISO/IEC 27001:2013 používanej pri zavádzaní a spravovaní IT zabezpečenia. 
Certifikáciu udeľuje SGS, akreditovaný certifikačný orgán tretej strany. Dokazuje, 
že ESET v plnej miere dodržiava osvedčené postupy odvetvia.



Prečo si vybrať ESET?

Gartner, „Gartner® Peer Insights™ ,Voice of the Customer‘: Endpoint Protection Platforms“, od partnerských prispievateľov, 25. november 2021. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt alebo 
službu, ktorú uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a ani používateľom technológií neodporúča, aby si vyberali výrobcov s najvyšším hodnotením či iným označením. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej 
organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako tvrdenia faktu. Spoločnosť Gartner neposkytuje v súvislosti s týmto výskumom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na 
konkrétny účel. Odznak Gartner Peer Insights Customer First je ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností a na tejto stránke sa používa s jej súhlasom. Program Gartner Peer Insights 
Customer First predstavuje záväzok organizácie získavať recenzie od svojich zákazníkov pomocou programových stratégií získavania zdrojov a osvedčených postupov. Nereprezentujú ani nepredstavujú názory spoločnosti Gartner ani 
jej pridružených spoločností. 
Viac informácií: https://blogs.gartner.com/reviews‑pages/customer‑first‑landing‑page/

UZNANIE OD ANALYTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ

NIEKTORÉ Z NAŠICH NAJVÝZNAMNEJŠÍCH OCENENÍ

UZNANIE V IT SEKTORE

Spoločnosť ESET 
získala ocenenie Tech 
Cares Award za rok 
2021 od spoločnosti 

TrustRadius za službu 
komunite.

Spoločnosť ESET získala 
titul Etablovaného 

dodávateľa v hodnotení 
Gartner® Peer Insights™ 
„Voice of the Customer“: 

EPP za rok 2021.

 

Prísne hodnotenie MITRE 
ATT&CK Evaluation preukázalo 
nesporné kvality technológie 

EDR spoločnosti ESET 
a potvrdilo silnú víziu, pokiaľ 

ide o budúcnosť riešenia ESET 
Inspect. 

Spoločnosť ESET bola vyhlásená za 
Významného hráča v oblasti ochrany 

koncových zariadení v správach 
o hodnotení dodávateľov IDC 

MarketScape: Worldwide Modern Endpoint 
Security for Enterprises 2021 Vendor 

Assessment a IDC MarketScape: Modern 
Endpoint Security for Small and Midsize 

Businesses 2021 Vendor Assessment.

ESET už štvrtý rok po sebe získal 
titul Top hráča v hodnotení 

Advanced Persistent Threat (APT) 
Protection – Market Quadrant 

2021 spoločnosti Radicati.



Spoločnosť ESET bola vyhlásená za 
Významného hráča v oblasti ochrany 
koncových zariadení v správach o hodnotení 
dodávateľov IDC MarketScape: Worldwide 
Modern Endpoint Security for Enterprises 
2021 Vendor Assessment a IDC MarketScape: 
Modern Endpoint Security for Small and 
Midsize Businesses 2021 Vendor Assessment.

ESET už štvrtý rok po sebe získal titul Top 
hráča v hodnotení Advanced Persistent 
Threat (APT) Protection – Market Quadrant 
2021 spoločnosti Radicati.

Prísne hodnotenie MITRE ATT&CK 
Evaluation preukázalo nesporné 
kvality technológie EDR spoločnosti 
ESET a potvrdilo silnú víziu týkajúcu sa 
budúcnosti riešenia ESET Inspect. 

UZNANIE OD ANALYTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ

Prečo si vybrať ESET?

 



Prečo si vybrať ESET?
Čo o nástroji ESET Inspect hovoria zákazníci?

„KOMPLEXNÁ OCHRANA 
A JEDNODUCHÁ SPRÁVA
Celkovej skúsenosti s produktom niet čo 
vytknúť. Samotná aplikácia sa dá jednoducho 
nainštalovať aj spravovať cez cloud.“ 
Prečítajte si celú recenziu

Odvetvie: Predajcovia

„DOBRÝ BEZPEČNOSTNÝ 
PRODUKT
Jednoduchá inštalácia a nasadenie, potrebná 
je len jedna ďalšia integrácia v konzole. 
Poskytovaná podpora a pomoc nemajú 
chybu.“ 
Prečítajte si celú recenziu

Odvetvie: Profesionálne služby

„SKVELÝ NÁSTROJ NA DETEKCIU 
A REAKCIU VYVINUTÝ V EURÓPE
Nástroj ESET Inspect je plne integrovaný 
s riešením na ochranu koncových zariadení. 
Jeho nasadenie je veľmi jednoduché.“ 
Prečítajte si celú recenziu

Odvetvie: IT služby

RECENZIE ZÁKAZNÍKOV

GARTNER a PEER INSIGHTS sú ochrannými a servisnými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností a v tomto dokumente sa používajú s jej súhlasom. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner 
pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností s dodávateľmi uvedenými na platforme, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti 
Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, 
explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-detection-and-response-solutions/vendor/eset/product/eset-enterprise-inspector/review/view/3942676
https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-detection-and-response-solutions/vendor/eset/product/eset-enterprise-inspector/review/view/3929326
https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-detection-and-response-solutions/vendor/eset/product/eset-enterprise-inspector/review/view/3922862



