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ВИЗНАННЯ ЕКСПЕРТІВ



ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ ДССЗЗІ УКРАЇНИ

Переглянути всі висновки

https://www.eset.com/ua/about/why-eset/experts/


Захист комп’ютерів та мобільних пристроїв
ESET Endpoint Antivirus для Windows | Mac | Linux
ESET Endpoint Security для Windows | Mac 
ESET Endpoint Security для Android
ESET MDM для iOS та iPadOS

Захист файлових серверів
ESET File Security для Microsoft Windows Server
ESET File Security для Linux

Централізоване управління 
ESET PROTECT
ESET PROTECT Cloud

Детальніше

https://www.eset.com/ua/business/solutions/endpoint-protection/
https://www.eset.com/ua/business/solutions/endpoint-protection/
https://www.eset.com/ua/business/solutions/endpoint-protection/
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https://www.eset.com/ua/business/security-management/
https://www.eset.com/ua/business/security-management/
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https://www.eset.com/ua/business/security-management/
https://www.eset.com/ua/business/entry-protection-bundle/


Захист комп’ютерів та мобільних пристроїв

• Антивірус та Антишпигун

• Антифішинг

• Захист від програм-вимагачів

• Захист від експлойтів

• Захист від ботнетів

• Захист від мережевих атак

• Розширений сканер пам’яті

• Контроль пристроїв

• Система запобігання вторгненням (HIPS)

• Веб-контроль

• Двосторонній брандмауер

• Антиспам

Детальніше про продукт Функціонал продуктів може змінюватись залежно від ОС

https://www.eset.com/ua/business/solutions/endpoint-protection/


Кросплатформна підтримка



Захист файлових серверів

• Антивірус та Антишпигун

• Система запобігання вторгненням (HIPS)

• Захист від програм-вимагачів

• Захист від мережевих атак

• Захист від ботнетів

• Захист від експлойтів

• Розширений сканер пам’яті

• Вбудована підтримка кластерів

• Антифішинг

• Контроль пристроїв

• Помодульна інсталяція

• Оптимізація сканування

Детальніше про продукт Функціонал продуктів може змінюватись залежно від ОС

https://www.eset.com/ua/business/solutions/file-server-security/


Централізоване управління продуктами

• Варіанти розгортання – локальна інсталяція або хмарне 
розгортання

• Всебічний огляд мережі

• Повне управління безпекою

• Автоматизоване управління захистом

• Гнучкі звіти

• Інвентаризація апаратного та програмного забезпечення

• Ієрархічний підхід

• Контроль політик

• Підтримка SIEM та SOC

• Зручний інтерфейс

Детальніше про консоль

https://www.eset.com/ua/business/security-management/


Хмарна та локальна консоль управління ● ●

Захист робочих станцій ● ●

Захист файлових серверів ● ●

Хмарна пісочниця ●

Повнодискове шифрування ●

ПОТРІБЕН ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ?

Детальніше Детальніше

https://www.eset.com/ua/business/entry-protection-bundle/
https://www.eset.com/ua/business/advanced-protection-bundle/


Технічні питання
та розгортання рішень:

support@eset.ua

Питання ліцензування 
та підбору рішень:

sales@eset.ua


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	ВИЗНАННЯ ЕКСПЕРТІВ
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Кросплатформна підтримка
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13

