
Protecție multiplu stratificată pentru 
afacerea dumneavoastră



Protejați-vă computerele, laptopurile și smartphone-urile companiei 
cu produse de securitate de ultimă generație, toate gestionate printr-o 
consolă de management bazată pe cloud. 

• Consola cloud ușor accesibilă a ESET PROTECT îmbunătățește TCO-ul 
gestionării securității.

• Administrarea de la distanță, cu ajutorul unui panou de control unic, 
permite o vizibilitate mai bună a amenințărilor, a utilizatorilor și a 
elementelor din carantină.

• Endpoint-urile, serverul de fișiere și smartphone-urile companiei sunt 
protejate de o tehnologie avansată multistrat care extinde acum 
securitatea și la nivelul internetului și a tranzacțiilor bancare.

• Cea mai bună securitate din clasă pentru endpoint-uri, ce utilizează 
abordarea multi-layer cu performanță dovedită a ESET (combinând: 
analiza reputației bazată pe cloud a fișierelor, învățarea automatizată și 
analiza comportamentală profundă).

• Protecție endpoint premiată ce combină cele mai noi tehnici de învățare 
automată cu decenii de experiență umană aparținând specialiștilor.

TEHNOLOGIE MULTISTRATIFICATĂ DE 
PROTECȚIE ENDPOINT

ESET Endpoint Security oferă numeroase straturi de protecție 
și poate detecta secvențele malware înainte, în timpul și după 
execuție. Învățarea automatizată, analize comportamentale 
avansate, big data și expertiza umană lucrează într-un echilibru 
dinamic pentru a optimiza permanent performanța, detecția și 
pentru a reduce alertele fals-pozitive.

• Protejați-vă împotriva ransomware-ului

• Blocați atacurile cu țintă precisă

• Preveniți apariția breșelor de date

• Stopați atacurile fileless

• Detectați amenințările persistente avansate

CONSOLĂ CLOUD DE ADMINISTRARE DE LA 
DISTANȚĂ

ESET PROTECT este un instrument multifuncțional de 
administrare a securității rețelei, de la distanță, via cloud, pentru 
produsele de securitate business ESET folosite, indiferent de 
tipul sistemelor de operare utilizate. Permite implementarea 
soluției de securitate cu un singur clic și oferă vizibilitate în rețea 
fără să fie necesar să achiziționați sau să întrețineți hardware 
suplimentar, reducând costul total de proprietate.

• Se implementează și configurează în câteva minute

• Nu solicită hardware sau software suplimentar 

• Oferă un punct unificat de administrare a securității rețelei

• Este accesibil în siguranță de oriunde, via web browser

• Consolă bazată pe cloud
• Platforma de protecție endpoint

Securitate digitală fără un buget ridicat. ESET PROTECT Entry On-Prem este 
disponibil cu instalare on-premise a consolei de administare. 



Toate soluțiile endpoint ESET sunt administrate unificat printr-o consolă cloud, ESET 
PROTECT, asigurând o imagine de ansamblu completă a rețelei dvs.



About ESET
For more than 30 years, ESET® has been developing 
industry-leading IT security software and services, 
delivering instant, comprehensive protection against 
evolving cybersecurity threats for businesses and 
consumers worldwide.

ESET is privately owned. With no debts and no loans, 
we have the freedom to do what needs to be done 
for the ultimate protection of all our customers.
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ESET IN NUMBERS

SOME OF OUR CUSTOMERS

ESET AWARDS

ISP security partner since 
2008 2 million customer base

protected by ESET since 
2016 more than 4,000 

mailboxes

protected by ESET since 
2016 more than 9,000 

endpoints

protected by ESET since 2017 
more than 14,000 endpoints

ESET achieved the highest final 
score in the latest VBSpam test, 

getting outstanding malware and 
phishing catch rates.

ESET is compliant with  
ISO/IEC 27001:2013, 

an internationally recognized 
security standard in implementing 

and managing information security.

ESET was awarded APPROVED 
status for its endpoint protection 
solution in the AV-Comparatives 

Business Security Test 2020.
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Despre ESET
De mai bine de 30 de ani, ESET® dezvoltă software 
și servicii de securitate IT de top în industrie, oferind 
protecție instantanee și cuprinzătoare împotriva 
amenințărilor cibernetice care afectează companiile 
și consumatorii din întreaga lume.

ESET este o companie privată. Fără datorii și fără 
împrumuturi, avem libertatea de a face ceea ce 
trebuie făcut pentru a oferi o protecție excelentă 
tuturor clienților noștri.
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global 
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ESET ÎN CIFRE

CÂȚIVA DINTRE CLIENȚII NOȘTRI

PREMIILE ESET

partener de securitate ISP 
încă din 2008 - bază de peste 

2 milioane clienți

protejat de ESET încă din 
2016, peste 4.000 casuțe 

email

protejat de ESET încă din 
2016, peste 9000 stații

protejat de ESET încă din 
2017, peste 14.000 stații

ESET este recunoscut pentru excelența 
maximă în categoria ușurință în 

utilizare, conform rezultatelor testului 
anual al AV-TEST.

ESET este conform cu ISO / IEC 
27001: 2013, un standard de 

securitate recunoscut la nivel 
internațional în implementarea și 

gestionarea securității informațiilor.

ESET a primit statutul APPROVED 
pentru soluțiile sale de protecție 

endpoint în testul AV-Comparative 
Business Security Test 2020.


