
Skuteczna ochrona Twojej firmy



Chroń swoje firmowe komputery stacjonarne i przenośne oraz urządzenia 
mobilne najnowocześniejszymi zabezpieczeniami ESET, którymi można 
zarządzać za pomocą konsoli w chmurze.

• Wygodna i chmurowa konsola zarządzająca ESET PROTECT pozwala 
poprawić wskaźnika TCO dla zarządzania bezpieczeństwem IT w firmie.

• Konsola pozwala nie tylko zarządzać stacjami roboczymi, ale również 
przeglądać wykryte zagrożenia, użytkowników oraz elementy poddane 
kwarantannie. 

• Rozwiązanie zapewnia zaawansowaną ochronę stacji roboczych i 
urządzeń mobilnych, 

• Najlepsza w klasie ochrona stacji roboczych, wykorzystująca 
kombinacje wielowarstwowych technologii zabezpieczających ESET, 
w tym chmurowego systemu reputacyjnego, uczenia maszynowego i 
analizy zachowań. 

• Nagradzana za skuteczność ochrona stacji roboczych realizowana jest 
dzięki połączeniu technologii uczenia maszynowego ze zdobywaną 
przez dekady wiedzą i doświadczeniem ekspertów ESET w zakresie 
bezpieczeństwa IT.

WIELOWARSTWOWA OCHRONA STACJI 
ROBOCZYCH

ESET Endpoint Security zapewnia wielowarstwową ochronę, 
umożliwiając wykrywanie szkodliwego oprogramowania 
przed, w trakcie, a także po jego wykonaniu. Dynamiczne 
połączenie uczenia maszynowego, zaawansowanej analizy 
zachowań, wiedzy z zakresu big data oraz doświadczenia 
ekspertów, pozwala zrównoważyć skuteczność z wydajnością 
i prawidłowym identyfikowaniem zagrożeń, bez generowania 
tzw. fałszywych alarmów.

• Ochrona przed oprogramowaniem szufrującym ransomware

• Blokowanie ataków ukierunkowanych

• Zapobieganie naruszeniom ochrony danych

• Powstrzymywanie ataków bezplikowych

• Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń typu APT

CHMUROWA KONSOLA ZARZĄDZAJĄCA

ESET PROTECT to chmurowa konsola zarządzająca 
zabezpieczeniami ESET. ESET Protect umożliwia wdrażanie 
zabezpieczeń ESET jednym kliknięciem i monitorowanie sieci bez 
konieczności zakupu lub utrzymywania własnych serwerów, co 
przekłada się na obniżenie całkowitego kosztu posiadania (CTO) 
zabezpieczeń IT w firmie.

• Konfigurowanie i wdrażanie w kilka minut

• Brak konieczności zakupu dodatkowego sprzętu i 
oprogramowania

• Centralne zarządzanie bezpieczeństwem sieci

• Bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca za pomocą 
przeglądarki internetowej

• Konsola chmurowa
• Zabezpieczenie stacji roboczych



Wszystkimi rozwiązaniami firmy ESET dla stacji roboczych można zarządzać z poziomu jednej 
konsoli chmurowej ESET PROTECT, która zapewnia pełny wgląd w bezpieczeństwo firmowej sieci.



Informacje o firmie ESET
ESET jest globalnym dostawcą oprogramowania zabezpiec-
zającego komputery firm oraz użytkowników indywidu-
alnych, któremu zaufało 4 miliony Polaków i ponad 110 mil-
ionów osób na świecie. Producent został uznany jedynym 
Challengerem w raporcie Gartner Magic Quadrant dla plat-
form Endpoint Protection 2018 ⁽¹⁾. 

ESET jest firmą o wysokiej płynności finansowej, od początku 
pozostającą w rękach prywatnych przedsiębiorców. Dzięki 
temu ESET ma pełną swobodę działania i może zapewnić 
najlepszą ochronę wszystkim swoim klientom.

Produkty ESET dostępne są w ponad 200 krajach świata. 
W Polsce za dystrybucję rozwiązań ESET odpowiada firma 
DAGMA.

Od 30 lat ESET w swoich centrach badawczo-rozwojowych, 
m.in. od ponad dekady w Krakowie, rozwija najlepsze 
w branży oprogramowanie i usługi bezpieczeństwa infor-
matycznego, dostarczając firmom i użytkownikom indywid-
ualnym kompleksowe
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ESET W LICZBACH

WYBRANI KLIENCI

NAGRODY DLA FIRMY ESET

Partner zabezpieczeń dla 
dostawców Internetu od 2008 

r., ponad 2 mln klientów

Klient firmy ESET od 2016 r., 
ponad 4 tys. stanowisk

Klient firmy ESET od 2016 r., 
ponad 9 tys. stanowisk

Klient firmy ESET od 2017 r., 
ponad 14 tys. stanowisk 

Rozwiązanie ESET zostało 
wyróżniona przez AV Test 

nagrodą roku 2019 w kategorii 
łatwość używania.

Firma ESET działa zgodnie z normą 
ISO/IEC 27001:2013, która stanowi 
uznawany i stosowany na całym 

świecie standard zarządzania 
bezpieczeństwem informacji. 

ESET uzyskał status APPROVED 
w teście AV-Comparatives 

Business Security Test 2020, 
sprawdzających rozwiązanie do 

ochrony stacji roboczych.

⁽¹⁾ Gartner nie promuje żadnego sprzedawcy, produktu ani usług przedstawionych w publikacjach badawczych. Publikacje badawcze Gartnera zawierają opinie organizacji badawczej 
Gartnera i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do tych badań, w tym 
wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub jakości do określonego celu. rozwiązania do ochrony przed stale ewoluującymi zagrożeniami.


