Ochrana koncových zařízení
Antivirus a Antispyware

Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně virů, rootkitů, červů a spyware.
Volitelná cloud kontrola souborů:
Pro lepší a rychlejší kontrolu souborů je možné využít whitelisting - porovnání s cloudovou
databází souborů, kam se umisťují soubory na základě reputace.
Do cloudu se odesílá pouze informace o spustitelných souborech a archivech.

ESET Endpoint Security pro OS X zajišťuje
ochranu koncových zařízení s operačním
systémem Mac OS X. Zabraňuje neautorizovanému přístupu do firemní sítě
a poskytuje ochranu před útoky hackerů.
Jednotlivé bezpečnostní moduly chrání
koncové uživatele nejen před škodlivým
kódem, ale také před podvodnými
stránkami na internetu, které se snaží
ukrást citlivá data typu uživatelských jmen
a hesel. Díky nízkým systémovým nárokům
nabízí počítače s nainstalovaným ESET
Endpoint Security koncovému uživateli
dostatek výkonu k rychlé a plynulé práci.

Podpora virtualizace

Metadata kontrolovaných souborů se ukládají, a v rámci daného virtuálního prostředí se již znovu
nekontrolují, což má pozitivní dopad na rychlost skenování systému.
Moduly aktualizací a virové databáze nejsou uloženy lokálně, takže se nebudou znovu stahovat
při každém obnovení (snapshot) systému.

Kontrola webu a pošty

Kontroluje protokol HTTP a veškerou příchozí poštu (přes POP3/IMAP) na přítomnost škodlivého kódu.

Kontrola výměnných médií

Skenuje obsah výměnných médií (USB, CD/DVD) ihned po vložení po počítače.

Podpora různých platforem

Detekuje nejen malware pro Windows, ale také pro Mac OS, takže nedochází k dalšímu šíření škodlivého
kódu v multiplatformním prostředí .

Ochrana přístupu k datům
Kontrola přístupu na web

Filtruje přístup na internet dle kategorií např. hry, sociální sítě, nakupování atd.
Umožňuje vytvořit pravidla pro skupiny uživatelů v souladu s firemní politikou.

Firewall

Brání neautorizovanému přístupu do firemní sítě.
Chrání firemní data před zneužitím.
Umožňuje definovat důvěryhodnou síť, při detekci neautorizovaného připojení se firewall přepne
do administrátorského režimu.

Anti-Phishing

Chrání uživatele před pokusy získat jejich citlivé informace, jako jsou hesla, bankovní data
nebo údaje o kreditních kartách.

SLUŽBY ZDARMA
PRO ZÁKAZNÍKY
S PLATNOU
LICENCÍ

Technická podpora
K dispozici si nejen možnost konzultace po telefonu nebo
e-mailem, ale také online pomocí vzdáleného připojení*
a databáze znalostí.

Kontrola souborů a aktualizace

Návštěva technika

„Rollback“ aktualizace

Umožňuje návrat k předchozí verzi virové databáze.
Nabízí možnost zastavit aktualizace – dočasně nebo zcela až po manuální ukončení.

V rámci platné licence nabízíme všem firemních
zákazníkům s licencí na 25 počítačů a více jednou ročně
návštěvu našeho technika. Zahrnuje max. 4 hodiny práce
technika na místě + cestu. Možno čerpat jako školení,
konzultaci nebo pomoc s instalací a nasazením.

Odložené aktualizace

Nabízí možnost použití tří specializovaných aktualizačních serverů: testovacího (beta uživatelé),
standardního (pro nekritické systémy) a serveru s možností odložených aktualizací (až 12 hodin).

Antivirová ambulance

Lokální aktualizační server

Snižuje zátěž internetového připojení při aktualizaci virové databáze tím, že ke stažení aktualizace
dojde pouze jednou do lokálního mirror serveru.
Pokud není lokální server dostupný, probíhá aktualizace přímo ze serverů ESET.
Podporuje protokol HTTPS.

Služba je poskytována online pomocí vzdáleného
připojení po předchozí dohodě s technikem. Služba
neslouží k odvirování všech počítačů ve firemním prostředí,
ale jako konzultace, kdy je na základě vzorku postižených
stanic technikem navržen optimální postup pro odvirování
ostatních počítačů.
Školení a konzultace
Školení a konzultace vedené certifikovaným technikem
v sídle společnosti ESET v maximálním rozsahu 4 hodiny.
* Po předchozí domluvě s technikem.

Další funkce
Nízké systémové nároky

Přispívají k vysokému výkonu počítače.
Hodí se do jakéhokoli systémového prostředí, včetně starších strojů.

Vzdálená správa

Podporuje připojení do nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator, který umožňuje nastavit
a spravovat bezpečnostní politiky, sbírat logy, dostávat upozornění a mít přehled nad celkovou
bezpečnostní situací v síti – vše pomocí jedné webové konzole.

ESET License Administrator

Umožňuje transparentně spravovat/spojovat/ delegovat všechny licence z jednoho místa pomocí
webového prohlížeče v reálném čase, i mimo ESET Remote Administrator.

Prezentační režim

V režimu celé obrazovky blokuje nevyžádaná upozornění a procesy, které by mohly zahltit procesor
nebo RAM. V tomto režimu se nezobrazují rušivá hlášení či zprávy během prezentací a jiných
celoobrazovkových aplikací.

Modulární instalace

Umožňuje zvolit, jaké komponenty (Firewall, Web kontrola, Ochrana přístupu na web, Ochrana pošty)
se mají nainstalovat, přičemž nezáleží na tom, zda jde o lokální nebo push instalaci.

Vzdálená aktualizace

Nabízí možnost aktualizace klientů přes ESET Remote Administrator bez nutnosti kompletního
odstranění nebo reinstalace produktu.

Protokoly v různých
formátech

Umožňuje uložit protokoly v běžných formátech (CSV, text, Windows event protokol),
čitelných pomocí nástrojů SIEM.
Umožňuje uložení protokolů na koncové stanici. Vytvořené protokoly lze prohlédnout
v Mac OS X konzoli.

Příjemný design

Přehlednost umožňuje rychlou orientaci v programových nabídkách.
Uživatelské rozhraní bylo speciálně navrženo pro Mac OS X a respektuje jeho logiku.
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