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ESET® Business Solutions

Tri dobré dôvody, prečo sa spoľahnúť na ESET Business Solutions

1. Jednoduché a zrozumiteľné riešenie
S ESET Business Solutions si môžete poskladať ideálnu ochranu pre 
zariadenia podľa vašich aktuálnych potrieb a pokryť tak bezpečnosť 
na všetkých podporovaných platformách (Windows, Mac, Linux) a 
zariadeniach (počítače, smartfóny, tablety a servery).

2. Nízka záťaž systému
Naše riešenia vytvárame s dôrazom na čo najmenší vplyv na systém, 
aby dokázali bez problémov fungovať aj na staršom hardvéri a šetrili 
tak náklady spojené s nákupom nového vybavenia. Programové 
aktualizácie sú veľmi malé a je možné ich stiahnuť prostredníctvom 
centrálneho mirror servera.

3. Nenáročná administrácia
Nenáročná inštalácia, konfigurácia a manažment bezpečnostného 
softvéru z jedinej konzoly. S webovou konzolou ESET Remote 
Administrator dokáže celú bezpečnosť vašej firmy riadiť jeden 
človek. Navyše s ESET konzolou License Administrator môžete 
riadiť využívanie vašich licencií v reálnom čase, na diaľku a z jedného 
miesta. Môžete tak šetriť čas aj peniaze.
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Vyberte si to najlepšie riešenie pre vás

Nezáleží na tom, či sa váš biznis práve rozbieha, alebo ste už na trhu etablovaní. Od bezpečnostného softvéru, ktorý používate vo firme každý deň, očakávate, 
že sa bude ľahko spravovať a bude spoľahlivo fungovať. Preto sme vytvorili ESET Business Solutions, komplexné riešenia pre firmy od 5 zariadení. Zverte vašu 
počítačovú bezpečnosť do rúk spoločnosti ESET, priekopníka antivírusovej ochrany s viac ako 25-ročnou históriou.



ESET® Business SolutionsObjavte plný potenciál našich riešení a ochráňte vašu IT infraštruktúru

Zabezpečte svoju sieť a ochráňte firemné 
zariadenia (počítače, smartfóny, tablety 
a súborové servery) pred hrozbami. ESET 
Endpoint Protection Standard poskytuje 
komplexnú ochranu celej firemnej siete a je 
jednoducho ovládateľný cez jedinú konzolu. 

Táto verzia prináša oproti ESET Endpoint 
Protection Standard ďalšie úrovne ochrany vo 
forme kontroly webu, firewallu a antispamu, 
ktoré zabezpečia vašu firemnú sieť 
a zamestnancov s notebookmi.

ESET Secure Business chráni pred mailovými 
hrozbami na serverovej úrovni a pridáva 
tak vašim dátam, počítačom, prenosným 
zariadeniam a file serverom ďalšiu úroveň 
ochrany. 

Vyberte si túto verziu, ak na filtrovanie HTTP 
a FTP komunikácie používate vlastný gateway 
server. ESET Secure Enterprise prináša 
maximálnu úroveň ochrany pre vaše endpointy 
a servery na všetkých typoch podporovaných 
platforiem.
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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



Antivírus a Antispyware Eliminuje rôzne typy hrozieb.

Antispam S vysokou mierou presnosti odchytáva spam a phishing správy.

Multiplatformová ochrana Chráni pred malvérom cieleným na operačné systémy Windows, Mac a Linux.

Vzdialená správa Umožňuje vám na diaľku nasadzovať, riadiť a aktualizovať všetky bezpečnostné riešenia ESET 
vo vašej sieti.

Protokoly a štatistiky Spam protokoly zobrazujú odosielateľa, prijímateľa, spam skóre, klasifikáciu dôvodu a vykonanú 
akciu.

Plynulá prevádzka Chráni 3v1 – komunikačné protokoly, e-maily a súborové systémy serverov.

ESET Gateway Security pre Linux/BSD/Solaris 

ESET Security pre Kerio

Gateway Security

Funkcionalita sa môže líšiť podľa operačného systému.

Komponenty ESET Business Solutions ESET® Business Solutions

ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security pre IBM Lotus Domino 

ESET Mail Security pre Linux/BSD/Solaris 

ESET Security pre Kerio

Mail Security Antivírus a Antispyware Eliminuje rôzne typy hrozieb.

Filtruje e-mailové hrozby vrátane spywaru na gateway úrovni.

Antispam S vysokou mierou presnosti odchytáva spam a phishing správy.

Protokoly a štatistiky Spam protokoly zobrazujú odosielateľa, prijímateľa, spam skóre, klasifikáciu dôvodu a vykonanú akciu.

Protokol dočasného zamietnutia zobrazuje zamietnutého odosielateľa, príjemcu, vykonanú akciu 
a stav.

Plynulá prevádzka Automatické vylúčenie kritických serverových súborov z kontroly vrátane priečinkov servera Microsoft 
Exchange.



Vzdialené riadenie Riaďte servery, koncové zariadenia, smartfóny a virtuálne zariadenia – všetky z jednej konzoly.

ESET Remote Administrator Server Stará sa o komunikáciu  s agentmi, zbiera a ukladá aplikačné dáta do databázy.

Nezávislý agent Všetky úlohy, nastavenia a udalosti sú spúšťané nezávislým agentom priamo na zariadení.  
A to aj bez pripojenia na ESET Remote Administrator.

Webová konzola Umožňuje spravovanie sieťovej bezpečnosti odkiaľkoľvek cez webové rozhranie s možnosťami 
prekliknutia.

ESET Remote Administrator Proxy Zbiera a preposiela agregované dáta zo vzdialených lokácií  do hlavného servera, bez potreby 
serverovej inštalácie.

Rogue Detection Sensor Vyhľadáva v sieti nechránené a neriadené zariadenia, ktoré si vyžadujú pozornosť.

Multiplatformová podpora ESET Remote Administrator je kompatibilný so zariadeniami s operačnými systémami Windows 
aj Linux, alebo s tými, ktoré vystupujú ako virtuálne zariadenia.

Endpoint nasadenie Všetky inštalačné súbory sú k dsipozícii na serveroch ESET a podporujú caching na web-proxy 
úrovni a eliminujú tak možnosť duplicitného stiahnutia vo vašej firemnej sieti.

Kontrola prístupových práv Vytvorte viacero používateľských účtov, každý s nastaviteľnými privilégiami.

Zabezpečená peer komunikácia Využíva  Transport Layer Security (TLS) 1.0 štandard a používa vlastné certifikáty na peer 
identifikáciu.

ESET Remote Administrator

Funkcionalita sa môže líšiť podľa operačného systému.

Komponenty ESET Business Solutions ESET® Business Solutions
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