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Vďaka kombinácii ESET Shared Local Cache 
a samotného bezpečnostného produktu 
ESET, ktorý musí byť prítomný na každom 
virtuálnom zariadení, môžete radikálne 
zefektívniť vašu bezpečnosť. K dispozícii 
vám zostanú všetky komplexné nástroje 
a bezpečnostné prvky fyzického prostredia, 
ale s pridanou hodnotou získate zrýchlené 
skenovanie.

Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirus 6 pre Windows
ESET Endpoint Antivirus 6 pre OS X

Endpoint Security

ESET Endpoint Security 6 pre Windows
ESET Endpoint Security 6 pre OS X

File Server Security

ESET File Security 6 pre Microsoft Windows 
Server

Mail Server Security

ESET Mail Security 6 pre Microsoft Exchange
Server

Virtuálne zariadenia väčšinou zdieľajú rovnaký základ, čo medzi mini spôsobuje 70- až 80-percentnú súborovú duplicitu. ESET 
Shared Local Cache funguje tak, že ukladá metadáta z už skontrolovaných zariadení. Pri skenovaní iných zariadení ich ESET 
Local Chache porovnáva s metadátami súborov a vynecháva tie, ktoré už boli v minulosti overené a označené ako bezpečné. 
Keď sa objaví nový, predtým neskenovaný súbor, automaticky je o ňom v cache vytvorený záznam.

To znamená, že už existujúce súbory na jednom virtuálnom zariadení nebudú opakovane kontrolované na iných virtuálnych 
zariadeniach v rovnakom prostredí. Tento postup má za následok dramaticky skrátený čas skenovania. Keďže komunikácia 
prebieha na tom istom fyzickom zariadení, nedochádza pri skenovaní k žiadnemu spomaleniu, čo výrazne šetrí zdroje. ESET 
Shared Local Cache je riešenie navrhnuté pre virtuálne prostredia, kde výrazne šetrí zdroje. Použitie cache podporuje tak 
on-access, ako aj on-demand skenovanie, čo v konečnom dôsledku vedie k ešte lepšiemu výkonu.
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