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Ochrana pracovních stanic
Domácí řešení
ESET Smart Security
Udržujte bezpečnou vzdálenost před hrozbami na internetu
Užijte si bezpečnější prohlížení internetu i ostatní aktivity na počítači s pomocí ověřené detekční technologie. ESET Smart
Security eliminuje všechny typy hrozeb, od virů, přes červy a rootkity až po spyware. Jelikož se ke kontrole souborů
využívá technologie cloud, dochází ke zrychlení kontroly počítače, snížení využití systémových prostředků a zvýšení
celkové úrovně zabezpečení. Všechna výměnná média od USB pamětí pro CD a DVD jsou automaticky kontrolována ihned
po připojení/ vložení do počítače. Hesla a údaje o kreditních kartách a bankovnictví ochrání modul Anti-Phishing.
Zabudovaný antivirus odhalí i hrozby, které běžné detekci unikají – technologie Exploit Blocker takovým útokům zabrání.
Ochrana sociálních sítí
Pomocí aplikace ESET Social Media Scanner si můžete vylepšit zabezpečení profilů na Facebooku a Twitteru. Aplikace vás
informuje, jaké informace jsou veřejné pro všechny a poradí, jak zvýšit bezpečnost na sociálních sítích. Na Facebooku
chrání nejen vaši timeline, zprávy a příspěvky, ale také timeline vašich přátel. Podobně na Twitteru má pod kontrolou
profil a posty těch, co vás sledují.
Anti-Theft
Modul Anti-Theft zvyšuje šanci na nalezení notebooku v případě ztráty nebo odcizení. Vytvořte si účet na my.eset.com a
sledujte aktivitu na zařízení.
Ochrana před krádeží identity
Zabraňte hackerům v kopírování a zneužití citlivých dat (internetové bankovnictví, foto, video atd.) a zůstaňte v bezpečí
při použití veřejného Wi-Fi připojení.
Bezpečný internet pro děti
Ukažte dětem jen pozitivní stránku používání internetu. Rodičovská kontrola umožňuje zablokovat více než 20 kategorií
internetových stránek s potenciálně nevhodným či nebezpečným obsahem a v případě potřeby takovou stránku
manuálně přidat do seznamu blokovaných stránek.
Využijte plný výkon počítače
Při každodenní aktivitě na počítači, která může zahrnovat i náročné operace typu návrhu grafiky nebo hraní počítačových
her, není žádoucí, aby docházelo ke zpomalení počítače díky činnosti antivirového řešení. ESET Smart Security byl navržen
s ohledem na nízké zatížení systémových prostředků, díky kterým má počítač vždy dostatek výkonu.
Jednoduchá instalace a nastavení
ESET Smart Security nabízí maximální ochranu již v základním nastavení po instalaci. O potenciálních bezpečnostních
rizicích jste informováni ihned na hlavní obrazovce programu. Uživatelské rozhraní je navrženo s ohledem na přehlednost
a rychlou orientaci v ovládání. Bezpečnostní profil navíc můžete doladit ve více než 150 nabídkách, tak, aby co nejlépe
vyhovovaly vašim potřebám.
Technologie, které pracují za vás
Exploit blocker
Silná ochrana proti hrozbám, které
se nedaří detekovat tradičními
metodami. Zablokuje útoky na
prohlížeč, čtečky dokumentů a
poštovní klienty.

Pokročilá kontrola paměti
Další vrstva ochrany před
šifrovanými hrozbami. Kontroluje
přímo systémovou paměť.

Vulnerability Shield
Pokročilá funkce, která zabraňuje
škodlivému kódu ve zneužití
zranitelnosti sítě.
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ESET NOD32 Antivirus
Při každodenní aktivitě na počítači, která může zahrnovat i náročné operace typu návrhu grafiky nebo hraní počítačových
her, není žádoucí, aby docházelo ke zpomalení počítače díky činnosti antivirového řešení. ESET NOD32 Antivirus byl
navržen s ohledem na nízké zatížení systémových prostředků, díky kterým má počítač vždy dostatek výkonu.
ESET NOD32 Antivirus nabízí maximální ochranu již v základním nastavení po instalaci. O potenciálních bezpečnostních
rizicích jste informováni ihned na hlavní obrazovce programu. Uživatelské rozhraní je navrženo s ohledem na přehlednost
a rychlou orientaci v ovládání. Bezpečnostní profil navíc můžete doladit ve více než 150 nabídkách, tak, aby co nejlépe
vyhovovaly vašim potřebám.
Udržujte bezpečnou vzdálenost před hrozbami na internetu
Užijte si bezpečnější prohlížení internetu i ostatní aktivity na počítači s pomocí ověřené detekční technologie. ESET Smart
Security eliminuje všechny typy hrozeb, od virů, přes červy, phishing a rootkity až po spyware. Hesla a údaje o kreditních
kartách a bankovnictví ochrání modul Anti-Phishing. Zabudovaný antivirus odhalí i hrozby, které běžné detekci unikají –
technologie Exploit Blocker takovým útokům zabrání.
Využijte plný výkon počítače
Díky nízkým systémovým nárokům můžete v pohodě pracovat, prohlížet internet nebo hrát počítačové hry bez rušivých
informačních oken.

Jednoduchá instalace a nastavení
ESET NOD32 Antivirus nabízí maximální ochranu již v základním nastavení po instalaci. O potenciálních bezpečnostních
rizicích jste informováni ihned na hlavní obrazovce programu. Uživatelské rozhraní je navrženo s ohledem na přehlednost
a rychlou orientaci v položkách. Bezpečnostní profil navíc můžete doladit ve více než 150 nabídkách, tak, aby co nejlépe
vyhovovaly vašim potřebám.
Ochrana sociálních sítí
Pomocí aplikace ESET Social Media Scanner si můžete vylepšit zabezpečení profilů na Facebooku a Twitteru. Aplikace vás
informuje, jaké informace jsou veřejné pro všechny a poradí, jak zvýšit bezpečnost na sociálních sítích. Na Facebooku
chrání nejen vaši timeline, zprávy a příspěvky, ale také timeline vašich přátel. Podobně na Twitteru má pod kontrolou
profil a posty těch, co vás sledují.

ESET Cyber Security a ESET Cyber Security Pro
Produkt pro stále populárnější platformu Mac OS X – ESET Cyber Security Pro a ESET Cyber Security. S oběma produkty
mohou uživatelé maximálně ochránit svá Mac zařízení a jediným kliknutím najít řešení bezpečnostních incidentů. ESET
Cyber Security Pro umožňuje rodičům používajícím Mac platformu nastavit své přístroje tak, aby měli kontrolu nad
aktivitami svých dětí na internetu. K ochraně své digitální identity při online nakupování nebo využívání internetového
bankovnictví mohou uživatelé povolit nebo blokovat příchozí a odchozí připojení vybraných aplikací, služeb a čísel portů.
Oba produkty poskytují další vrstvy zabezpečení a proaktivní ochranu pro počítače Mac. Jsou navrženy k ochraně před
nově vznikajícími hrozbami pro platformu Mac OS X, ale dokážou řešit také útoky napříč platformami zaměřené na
Windows nebo Linux systémy ve smíšených sítích.
ESET Cyber Security Pro – nové a vylepšené funkce
Bezpečnější internet pro děti s funkcí rodičovská kontrola (pouze verze Pro):
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Ukažte svým dětem svět internetu, aniž byste se o ně museli bát. Rodiče mohou využít funkci filtru webových stránek,
která umožňuje nastavit předdefinované profily - dítě, teenager nebo rodič, nebo podle vlastního uvážení. Lze také
povolovat nebo blokovat webové stránky jednotlivým uživatelům.
Chraňte svá data před zneužitím identity s osobním firewallem (pouze verze Pro):
Nově integrovaný firewall zabraňuje neoprávněným uživatelům vzdáleně se připojit k vašemu počítači Mac a umožňuje
definovat několik profilů se speciálním nastavením přiřazeným konkrétní situaci.
Chraňte se před internetovými hrozbami s multiplatformní ochranou:
Nabízí efektivní ochranu před malwarem pro Mac, stejně jako před hrozbami pro Windows a Linux. Ty sice nemusí být
škodlivé pro uživatele počítačů Mac, ale mohou zasáhnout zařízení vaší rodiny nebo přátel s operačními systémy Windows
nebo Linux.
Nainstalujte a zapomeňte nebo dolaďte jediným kliknutím:
Program běží na pozadí a dožaduje se pozornosti pouze v nezbytných případech. Pokročilá správa umožňuje podrobné
nastavení ochrany podle vašich potřeb.
Kontrola vyměnitelných médií:
Přináší další vrstvu ochrany umožňující uživateli zkontrolovat potenciálně nebezpečná vyměnitelná zařízení (USB, CD,
DVD, Fire wire) na přítomnost hrozeb.
Skenování na bázi cloudu (ESET LiveGrid):
Optimalizace skenování založená na whitelistování "bezpečných" souborů na základě reputační databáze souborů v
cloudu. Tato funkce omezuje možné falešné poplachy na minimum. ESET LiveGrid identifikuje "bezpečné" soubory na
pevném disku uživatele, a zrychluje tak průběžně skenování.
Kontrola webu a e-mailu:
Vylepšený Proxy server agent pro Email> POP3/IMAP a Web> HTTP skenování. Tato funkce je integrována nezávisle na emailových klientech nebo webových prohlížečích.
Test bezpečnostních řešení pro Mac od nezávislé organizace AV-Comparatives * označil novou generaci produktů ESET
pro Mac jako „velmi dobře promyšlený produkt“. „ESET Cyber Security Pro je víc než jen antivirový skener, udělal na nás
slušný dojem svým rozsahem funkcí. Bezpečnostní sada navíc nabízí osobní firewall, rodičovskou kontrolu, výkonný
plánovač úloh a také inovativní funkce, jako je například správa běžících procesů. Řešení ESET je jedním z
nejkomplexnějších produktů, které jsme testovali, ale uživatelské rozhraní je přesto přehledné a intuitivní,“ uvádí zpráva.
*zdroj: AV-Comparatives, recenze Mac Security, září 2012: http://www.av-comparatives.org/comparativesreviews/mac-security-reviews/165-macsecurity-review-oct-2012

ESET Family Security Pack
S ESET Family Security Pack můžete být bez starostí. Zvýhodněný balík
poskytuje komplexní ochranu pro počítače a notebooky s operačním
systémem Windows, Linux nebo Mac. Zakoupením ESET Family Security
Pack získáváte 3 licence, které můžete rozdělit mezi vaše počítače a k tomu
navíc 3 licence pro chytré telefony se systémem Android, Windows Mobile
nebo Symbian zdarma.
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Klíčové vlastnosti
Antivirus:

proaktivně detekuje a léčí známé i neznámé počítačové viry, trojské koně, červy a další.

Antispyware:

chrání vás a celý systém před programy, které se snaží vystopovat vaše online aktivity.

Firewall:

kontroluje příchozí a odchozí komunikace a zabraňuje nepovolaným osobám přístup do počítače.

Antispam:

spamový filtr blokuje nevyžádanou poštu.

Anti-Theft:

zabezpečuje přenosné zařízení před zneužitím v případě jeho ztráty či odcizení.

ESET Family Security Pack je určen pouze pro domácí uživatele. ESET Family Security Pack není možné zakoupit na IČ ke
komerčním účelům.

Firemní řešení
ESET Endpoint Security
Nejnovější generace komplexního bezpečnostního řešení pro firmy.
Kompletní ochrana firemních koncových zařízení spojuje ověřenou antivirovou a antispywarovou technologii s firewallem,
filtrováním obsahu webu a pokročilou vzdálenou správou.
ESET Endpoint Antivirus
Spolehlivá ochrana firemních zařízení proti nežádoucím hrozbám.
Antivirová a antispywarová ochrana pro společnosti všech velikostí, používá pokročilé technologie a funkce jako je
skenování technologií cloud, kontrola zařízení a vzdálená správa klientských stanic.
ESET Remote Administrator
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ESET Remote Administrator představuje propracovanou koncepci vzdálené instalace, identifikace neregistrovaných
klientů a aplikace bezpečnostních politik.
Řešení taktéž umožňuje správci okamžitě reagovat na vzniklé události a vytvářet přehledné reporty o stavu sítě a
jednotlivých klientů.
Nástroj ESET Remote Administrator umožňuje efektivně spravovat instalace ESET Endpoint Security, ESET Endpoint
Antivirus a ostatní řešení od malých lokálních až po rozsáhlé firemní sítě. Centrální vzdálená správa společnosti ESET
nabízí flexibilní řešení pro IT managery a síťové administrátory.
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pro Linux Desktop
Nabízí antivirovou a antispywarovou ochranu stanic s operačním systémem Linux. Samozřejmostí je kontrola v reálném
čase, grafické rozhraní a většina unikátních technologií, včetně ThreatSense.
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pro Mac OS x
Nechráněný Mac v síťovém prostředí se může stát přestupním místem pro malware útočící na koncové zařízení s
operačním systémem Windows nebo Linux.
ESET NOD32 Antivirus pro Mac zabraňuje těmto útokům a zároveň eliminuje i nově vytvářené hrozby a tak chrání firemní
síť jako celek.

Ochrana mobilních telefonů

ESET Mobile Security
Zabezpečte všechny důležité údaje na firemních mobilních zařízeních. ESET Mobile Security přináší pokročilou ochranu
pro platformy Android, Symbian a Windows Mobile. Tato ochrana vám zaručí bezpečnost v případě šířících se hrozeb
nebo ztrátě dat pokud dojde k odcizení vašeho mobilního zařízení.
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Vážení zákazníci, pokud si v období od 1. června do 31. ledna 2014 objednáte vybraný mobilní telefon od společnosti
Agora, získáte dárkový poukaz na produkt ESET Mobile Security na jeden rok s 50% slevou a také 3 nebo 6 měsíců ochrany
navíc zdarma.

ESET Mobile Security pro Android
S antivirovou ochranou ESET Mobile Security pro Android můžete bezpečně používat internet, nakupovat online nebo
stahovat aplikace na tablet či smartphone. Grafické rozhraní je přizpůsobeno potřebám tabletů a plynule se přizpůsobuje
orientaci displeje. Produkt je dostupný v základní a prémiové placené verzi. V rámci placených funkcí nabízíme širší
možnosti kontroly mobilního zařízení po jeho ztrátě nebo odcizení.
Vážení zákazníci, pokud si v období od 1. června do 31. ledna 2014 objednáte vybraný mobilní telefon od společnosti
Agora, získáte dárkový poukaz na produkt ESET Mobile Security na jeden rok s 50% slevou a také 3 nebo 6 měsíců ochrany
navíc zdarma.

Ochrana mail serverů
ESET Mail Security pro Lotus Domino Server
Více informací poskytneme v následujícím měsíci.
ESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server
ESET vydal v březnu letošního roku novou verzi ochrany pro Microsoft Exchange Server. Nová verze obsahuje vylepšené
antispamové jádro a další novinky.
Při šíření škodlivého software je email jedním z distribučních nástrojů. Proto je ochrana firemního poštovního serveru
základním kamenem bezpečnosti každé organizace. ESET Mail Security detekuje všechny druhy emailových infiltrací a
odvrací hrozbu napadení hned v zárodku - dřív než se dostane do vaší sítě.
ESET Mail Security pro Linux / BSD / Solaris
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Ochrana emailové komunikace
Efektivní a bezpečná komunikace je základem každé firmy. ESET Mail Security ve spolupráci s operačním systémem
založeným na Unix (Linux, BSD, Solaris) přináší pro servery nejen prvotřídní antivirovou ochranu, ale také nové efektivní
spamové filtry, které zabrání průniku nevyžádaných zpráv ke koncovým uživatelům.

ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Connect
Kerio Connect (dříve Kerio Mail Server) poskytuje nástroje pro multiplatformní spolupráci, synchronizaci mobilních
zařízení a emailovou bezpečnost. Řešení od společnosti ESET blokuje škodlivé programy, které se snaží ohrozit integritu
vaší sítě a chrání tak emailové schránky na všech poštovních protokolech.

ESET Security pro Kerio
(nyní v beta verzi)

Ochrana file serverů

ESET File Security pro Linux / BSD / Solaris
Ochrana pro firemní servery na platformě Linux, BSD nebo Solaris. ESET File Security ochrání vaše data před známými i
neznámými hrozbami. S pokročilou technologií ESET nemusíte dělat kompromisy mezi bezpečností a výkonem - naše
řešení poskytují oboje.
ESET File Security pro Microsoft Windows Server
Kombinuje ověřenou detekční technologii, nízké nároky na systém a uživatelský komfort. Umožňuje vašemu IT oddělení
efektivně a pohodlně spravovat zabezpečení na serverech Microsoft Windows.

ESET software spol. s r.o.
Sídlo a fakturační adresa: Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČ: 26467593 – DIČ: CZ26467593 – číslo účtu: 51-2451350287/0100 – IBAN: CZ46 0100 0000 5124 5135 0287
ESET software spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84196
tel.: +420 233 090 260 – fax: +420 233 090 230 – www.eset.cz

8

Ochrana pro Microsoft SharePoint Server 2013
První řešení pro ochranu Microsoft SharePoint Server 2013. Chrání všechny soubory uložené v databázi SharePoint a
poskytuje plnou antivirovou ochranu serveru. Zároveň brání škodlivému kódu a neautorizovaným uživatelům v narušení
bezpečnosti systému.

Ochrana gateway serverů

ESET Gateway Security pro Linux / BSD / Solaris
ESET Gateway Security kontroluje přenos dat na úrovni HTTP a FTP protokolů a vytváří tak bezpečnostní bariéru před
všemi typy hrozeb, jako jsou červy, rootkity, spyware a další internetové infiltrace. Nízká zátěž a vysoká flexibilita řešení
zaručují efektivní ochranu pro servery s nepřetržitým provozem.
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ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Control
ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Control filtruje veškeré přicházející spojení a tím chrání vaši firemní síť před známými i
neznámými internetovými hrozbami.

ESET Gateway Security pro Microsoft Forefront threat management gateway
Více informací budeme aktuálně přidávat.
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