
Bezkompromisowe i niezawodne rozwiązanie 
zapewniające wielopoziomową ochronę serwerów



Technologia

We współczesnym świecie, w którym zagrożenia nieustannie ewoluują, 

pojedyncza warstwa zabezpieczeń już nie wystarcza. Wszystkie 

produkty z serii ESET Server Security mogą wykryć zagrożenie na 

każdym etapie jego cyklu wykonywania – przed, w trakcie oraz po 

uruchomieniu. Koncentracja na całości, a nie wybranej części cyklu 

życia złośliwego oprogramowania, pozwala nam zapewnić najwyższy 

możliwy poziom ochrony.

Nasze produkty i technologie 
opierają się na trzech filarach

ESET LIVEGRID®

W przypadku wykrycia nowego 
zagrożenia typu zero-day, na 
przykład oprogramowania 
ransomware, plik jest wysyłany 
do naszego systemu reputacji w 
chmurze – LiveGrid®, w którym 
następuje uruchomienie próbki 
i analiza jej zachowania. Wyniki 
tego testu są przekazywane do 
wszystkich stacji roboczych na 
całym świecie w ciągu kilku minut 
– wszystko bez konieczności 
pobierania aktualizacji.

UCZENIE MASZYNOWE

Dzięki połączonej mocy sieci 
neuronowych i specjalnie 
dobranych algorytmów 
rozwiązanie automatycznie 
oznacza nowe próbki jako 
bezpieczne, potencjalnie 
niechciane lub złośliwe.

FACHOWA EKSPERTYZA

Światowej klasy specjaliści 
zajmujący się bezpieczeństwem 
dzielą się swoją wiedzą  
i informacjami, by zapewnić  
stały przepływ informacji  
o zagrożeniach 24 godziny  
na dobę, 7 dni w tygodniu.



Czym wyróżniają
się nasze produkty?
WIELOWARSTWOWA OCHRONA

Rozwiązania firmy ESET łączą w sobie wielowarstwową 
ochronę, uczenie maszynowe i wiedzę ekspertów, by 
zapewnić naszym klientom najwyższy możliwy poziom 
ochrony. Nieustannie rozwijamy naszą technologię, 
tak aby usprawnić wykrywanie zagrożeń i wydajność 
aplikacji, a zarazem zmniejszyć ilość fałszywych 
alarmów.

OBSŁUGA WIELU PLATFORM

Rozwiązanie ESET Server Security obsługuje wiele 
systemów operacyjnych i platform, w tym Windows 
Server, Office365 OneDrive, Linux oraz Microsoft Azure. 
Wszystkie aplikacje posiadają ujednolicony interfejs, aby 
ułatwić zarządzanie i konfigurację.

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ

Organizacje często zastanawiają się, czy rozwiązania 
zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem 
nie spowodują zbytniego spadku wydajności. Produkty 
firmy ESET wyróżniają się niezrównaną wydajnością  
i niewielkim obciążeniem systemów operacyjnych, co 
potwierdzają kolejne nagrody i wyróżnienia zdobywane 
w niezależnych testach.

WIELOFUNKCYJNA OBSŁUGA 
SERWERÓW

ESET Server Security zapewnia zaawansowaną 
ochronę wszystkim serwerom niezależnie od ich 
przeznaczenia: magazynom plików, serwerom ogólnym 
i wielofunkcyjnym, zwracając szczególną uwagę na 
utrzymanie systemu w stabilnej kondycji, bez zbędnych 
konfliktów, tak aby przestoje związane z koniecznością 
przeprowadzenia konserwacji i wykonywaniem 
ponownego uruchomienia zostały zminimalizowane.

Dostępne rozwiązania ESET Server Security

ESET Server Security for Microsoft Windows Server

ESET Server Security for Linux

ESET Server Security for Microsoft Azure



ESET PROTECT
Kompleksowa kontrola działania wszystkich 
wdrożonych rozwiązań zabezpieczających ESET,  
z poziomu chmurowej konsoli ESET PROTECT.
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ESET W LICZBACH


