
Chroń poufne dane w usłudze Microsoft SharePoint 
dzięki wielowarstwowej ochronie



Co wyróżnia 
rozwiązania firmy 
ESET?
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.

BEZPOŚREDNI DOSTĘP  
DO BAZY DANYCH

Opcjonalna metoda pobierania plików, w której 
rozwiązanie ESET SharePoint Security omija model 
obiektowy wykorzystywany przez usługę SharePoint 
i pobiera plik bezpośrednio z dedykowanego serwera 
bazy danych aby zapewnić jeszcze lepszą wydajność.

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.

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

Firma ESET ma biura w 22 krajach na świecie, 
laboratoria badawczo-rozwojowe w 13, a produkty są 
wykorzystywane w przeszło 200 krajach i regionach. 
Dzięki temu uzyskujemy dane, które pozwalają nam 
powstrzymywać złośliwe oprogramowanie zanim zdąży 
rozprzestrzenić się na całym świecie, a także nadawać 
priorytet nowym technologiom w oparciu o najnowsze 
zagrożenia lub możliwe nowe wektory ataków.

Rozwiązania firmy ESET zapewniają wielowarstwową ochronę – nie 

tylko zapobiegają atakom ransomware, ale również wykrywają próbki 

złośliwego oprogramowania występujące w organizacji.

„…najlepsze potwierdzenie? Statystyki z naszego działu 
pomocy technicznej: po wprowadzeniu rozwiązań 

ESET nasi pracownicy przestali odbierać jakiekolwiek 
połączenia dotyczące problemów związanych 

z antywirusami lub złośliwym oprogramowaniem!”

— Adam Hoffman, kierownik ds. infrastruktury IT;  

Mercury Engineering, Irlandia; 1300 stanowisk



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.



ESET PROTECT 

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

ESET W LICZBACH

> 110 
milionów
użytkowników 

na całym świecie

400 
tysięcy

klientów 
biznesowych

200+
krajów i terytoriów

13
globalnych 
ośrodków 

badawczo-
rozwojowych


