
Zabezpieczenie komunikacji 
e-mail wsparte sandboxingiem 
w chmurze



Chroń swoich użytkowników i ich pocztę elektroniczną – najczęściej 
wykorzystywany przez cyberprzestępców wektor ataku. Pakiet ESET Mail 
Security zatrzymuje zagrożenia i spam oraz inne niechciane wiadomości, 
zanim dotrą do skrzynek odbiorczych pracowników. Dodatkowo 
pakiet zawiera sandboxing w chmurze, który pozwala na eliminację 
ransomware i innych zagrożeń typu zero-day. Wszystkimi rozwiązaniami 
wchodzącymi w skład ESET Protect Mail Plus można zarządzać za pomocą 
chmurowej konsoli ESET Protect. 

• Oferuje zaawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem 
typu ransomware i atakami zero-day, dzięki wykorzystaniu 
sandboxingu w chmurze.

• Chroni przedsiębiorstwo przed przestojami w pracy, 
spowodowanymi atakami wykorzystującymi wiadomości e-mail, 
zawierającymi złośliwe oprogramowanie.

• Intuicyjna w obsłudze konsola ESET PROTECT obniża łączny koszt 
posiadania rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

• Konsola zarządzająca posiada interfejs identyczny z programami 
ESET, dając pełny wgląd w wykryte zagrożenia, użytkowników 
i elementy skierowane do kwarantanny.

• Chmurowa konsola zarządzająca
• Ochrona poczty elektronicznej
• Sandboxing w chmurze

Wszystkie rozwiązania firmy ESET w zakresie ochrony stacji roboczych mogą być kon-
trolowane z poziomu chmurowej konsoli zarządzającej ESET PROTECT zapewniającej pełny 

wgląd w stan bezpieczeństwa firmowej sieci.



LEPSZA OCHRONA PRZED OPROGRAMOWANIEM 
RANSOMWARE I ATAKAMI ZERO-DAY DZIĘKI 
SANBOXINGOWI W CHMURZE

Rozwiązanie ESET Dynamic Threat Defense zapewnia 
proaktywną ochronę przed zagrożeniami zero-day, dzięki 
uruchamianiu i wykonywaniu wszystkich przesłanych podejrzanych 
próbek w odizolowanym chmurowym środowisku. Dzięki temu 
możliwa jest ocena ich zachowania na podstawie: źródeł informacji 
o zagrożeniach, szerokiego wachlarza wewnętrznych narzędzi ESET 
do analizy statycznej i dynamicznej, oraz reputacji plików.

• Wykrywanie na podstawie zachowania

• Uczenie maszynowe

• Wykrywanie zagrożeń typu zero-day

ZMINIMALIZUJ RYZYKO INFEKCJI ZA 
POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ESET Mail Security to dodatkowa warstwa ochrony, 
zapobiegająca przedostawaniu się spamu i złośliwego 
oprogramowania do skrzynek pocztowych pracowników. 
Rozwiązanie korzysta ze sprawdzonych technologii ESET, 
chroniących serwer pocztowy przed infekcjami, a firmę przed 
problemem spamu czy phishingu. Rozwiązanie wykorzystuje 
technologię uczenia maszynowego, zaawansowaną analitykę 
behawioralną, analizy big data oraz doświadczenie ekspertów.

• Intuicyjne zarządzanie kwarantanną

• Wielowarstwowa ochrona skutecznie zabezpiecza przed 
spamem i złośliwym oprogramowaniem

• Zabezpieczenie przed phishingiem

CHMUROWA KONSOLA ZARZĄDZAJĄCA

ESET PROTECT jest chmurowym i wielofunkcyjnym narzędziem do 
zdalnego zarządzania produktami biznesowymi firmy ESET, Działa 
na wszystkich systemach operacyjnych. ESET PROTECT umożliwia 
wdrożenie zabezpieczeń jednym kliknięciem i oferuje pełny wgląd 
w stan bezpieczeństwa sieci bez konieczności zakupu oraz obsługi 
dodatkowych urządzeń, co zmniejsza całkowity koszt posiadania 
rozwiązania.

• Konfiguracja i wdrożenie w ciągu kilku minut

• Brak konieczności wdrożenia dodatkowego sprzętu lub 
oprogramowania

• Centralne zarządzanie bezpieczeństwem sieci

• Bezpieczny dostęp przez przeglądarkę internetową z dowolnego 
miejsca na świecie



Od przeszło 30 lat firma ESET® rozwija wiodące 
w branży oprogramowanie i usługi z zakresu bez-
pieczeństwa IT, zapewniając firmom, przedsiębior-
stwom i ich klientom kompleksową ochronę przed 
nieustannie zmieniającymi się zagrożeniami cyber-
netycznymi.

ESET jest prywatną spółką, a dzięki wolności od 
długów, pożyczek i zobowiązań możemy skupić się 
całkowicie na najlepszej możliwej ochronie naszych 
klientów i użytkowników naszych rozwiązań.
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Partner ISP w zakresie 
bezpieczeństwa od 2008 
roku 2 miliony klientów

korzysta z ochrony ESET 
od 2016 roku ponad 4000 

skrzynek pocztowych
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9000 urządzeń

korzysta z ochrony ESET od 
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Rozwiązania firmy ESET zostały 
wyróżnione za doskonałą 

użyteczność w dorocznym badaniu 
AV Test.

Firma ESET działa zgodnie z normą 
ISO/IEC 27001:2013 – powszechnie 
uznawanym międzynarodowym 

standardem bezpieczeństwa 
w zakresie wdrażania rozwiązań 

w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji.

Rozwiązania w zakresie ochrony 
urządzeń ESET zdobyły tytuł 
APPROVED w badaniu AV-

Comparatives Business Security 
Test w 2020 roku.

ESET – podstawowe 
informacje


