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Pakiety biznesowe ESET

Konsola ESET PROTECT

ESET Server Security / ESS

ESET Endpoint Antivirus / EEA

ESET Endpoint Security for Android / EES AND

ESET Endpoint Security / EES

Sandboxing w chmurze / ELGA

Szyfrowanie dysków / EFDE

Ochrona serwera pocztowego / EMS

Extended Detection & Response / EI
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ESET FILE SECURITY

Ochrona antywirusowa i antyspyware dla serwerów plików. Zabezpiecza przed 
wszystkimi rodzajami zagrożeń, m.in. przed wirusami, rootkitami, robakami 
i oprogramowaniem szpiegującym. Zaawansowany skaner pamięci rozbudowuje 
ochronę antywirusową o skuteczne zabezpieczenie przed skomplikowanymi 
zagrożeniami, wielokrotnie spakowanymi lub zaszyfrowanymi. Z kolei możliwość 
skanowania z wykorzystaniem chmury pozytywnie wpływa na wydajność 
rozwiązania i podnosi skuteczność ochrony.

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET Endpoint Antivirus zapewnia skuteczną ochronę firmowych stacji roboczych 
przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym, bez względu na rodzaj 
systemu operacyjnego - Windows lub macOS. Nasz wielokrotnie nagradzany 
silnik antyphishingowy chroni poufne informacje firmy, takie jak nazwy 
użytkowników i hasła, przed stronami internetowymi podszywającymi się pod 
zaufane serwisy WWW. Rozwiązanie udostępnia również kontrolę dostępu do 
urządzeń.

ESET ENDPOINT SECURITY

Program ESET Endpoint Security stanowi zabezpieczenie stacji roboczych i zapewnia 
wszystkie funkcjonalności ESET Endpoint Antivirus, a dodatkowo został wyposażony 
w dwukierunkowy firewall, kontrolę dostępu do stron WWW, ochronę przed 
botnetami i wiele innych. Z tym rozwiązaniem sam decydujesz czy na stacjach 
roboczych instalujesz ESET Endpoint Security, czy też ESET Endpoint Antivirus 
i zabezpieczysz dowolny system - Windows lub macOS.

Niezależnie, czy posiadasz stacje robocze z systemami Windows, Mac, Linux 
czy też urządzenia mobilne lub maszyny wirtualne, wszystkie te elementy sieci 
możesz zabezpieczyć rozwiązaniami ESET, które są zarządzane za pomocą 
jednej webowej konsoli centralnego zarządzania ESET PROTECT. Konsola ta 
zapewnia pełny podgląd stanu ochrony sieci i zabezpieczonych urządzeń. 

ESET PROTECT pozwala nie tylko zdalnie instalować oprogramowanie 
zabezpieczające ESET, ale również dodawać i usuwać oprogramowanie firm 
trzecich. W ten sposób rozwiązanie ESET daje kontrolę nad tym jakie aplikacje 
instalowane są w środowisku sieciowym i dba o należyty poziom ochrony, 
wymuszając kluczowe aktualizacje m.in. systemu operacyjnego. 

Z ESET PROTECT zinwentaryzujesz firmowy sprzęt. Zyskasz informacje na 
temat konfiguracji poszczególnych maszyn, w tym m.in. nazwę producenta, 
model, numer seryjny, informacje nt. procesora, ilość pamięci RAM, pojemności 
dysków i wiele innych. Dzięki rozbudowanemu modułowi raportowania 
uzyskasz pełne informacje o swojej infrastrukturze IT (do dyspozycji masz 
ponad 100 gotowych szablonów raportów). 

Rozwiązanie ESET pozwala również automatyzować pracę poprzez tzw. grupy 
dynamiczne – raz ustawione instrukcje warunkowe będą automatycznie 
segregować urządzenia końcowe według wcześniej zdefiniowanych 
zmiennych, a następnie wykonywać przypisane do danej grupy zadania.



SANDBOXING

Rozwiązanie ESET LiveGuard Advanced zapewnia proaktywną ochronę przed 
zagrożeniami zero-day, dzięki uruchamianiu i wykonywaniu wszystkich 
przesłanych podejrzanych próbek w odizolowanym chmurowym środowisku. 
Dzięki temu możliwa jest ocena zachowania plików, budowana w oparciu 
o wiele różnych danych, z wykorzystaniem m.in. uczenia maszynowego, oraz 
chmurowego systemu analizy reputacji plików.

SZYFROWANIE DYSKÓW

ESET Full Disk Encryption to jedna z funkcji wbudowanych w konsolę 
zarządzającą ESET PROTECT. Pozwala na pełne szyfrowanie dysków na 
stacjach roboczych, pracujących pod kontrolą systemów Windows oraz 
macOS. Rozwiązanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo danych w Twojej 
organizacji i pomaga spełnić wymagania prawne dotyczące ochrony danych.

OCHRONA SERWERÓW POCZTOWYCH

ESET Mail Security to rozwiązanie, stworzone w oparciu o sprawdzoną 
technologię ESET NOD32, które chroni krytyczne dla firmowej komunikacji 
serwery pocztowe. Program wykrywa zagrożenia i filtruje spam, zanim dana 
wiadomość znajdzie się w skrzynce pocztowej użytkownika. ESET Mail 
Security doskonale uzupełnia ochronę firmy, stając się kluczową linią obrony 
każdej firmowej sieci.

EXTENDED DETECTION & RESPONSE

ESET Inspect to narzędzie typu Extended Detection & Response (XDR), 
służące do identyfikacji nietypowych zachowań i naruszeń bezpieczeństwa 
firmowej sieci. Pozwala automatycznie reagować na zdarzenia, oceniać ich 
ryzyko, a także podejmować stosowne do sytuacji działania zaradcze. 
Program w czasie rzeczywistym nadzoruje i ocenia wszystkie czynności 
wykonywane w sieci, a w razie potrzeby umożliwia podjęcie 
natychmiastowych działań.

ESET W LICZBACH

110 mln+
użytkowników

na całym świecie

400 tys.+
klientów

biznesowych

200+
krajów i obszarów,

w których działa firma

13
globalnych ośrodków

rozwojowo-badawczych
- w tym labolatorium

w Krakowie

SPRAWDŹ NASZE DARMOWE 
WEBINARY PROWADZONE 
PRZEZ EKSPERTÓW ESET

https://www.eset.com/pl/business/webinary/
https://www.eset.com/pl/business/webinary/
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https://www.eset.com/pl/business/endpoint-protection/
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