SOLUTION OVERVIEW

Protecția datelor pentru afaceri de toate dimensiunile

Criptarea de date pe dispozitivele dvs.
endpoint vă poate ajuta la respectarea
reglementărilor privind protecția datelor
ASIGURAȚI
ÎNDEPLINIREA
CERINȚELOR LEGALE
PRIVIND PROTECȚIA
DATELOR

MONITORIZAȚI
CRIPTAREA DE
LA DISTANȚĂ PE
DISPOZITIVELE
UTILIZATORILOR

PROTEJAȚI DATELE CU
O SOLUȚIE SIMPLĂ,
DAR PUTERNICĂ

Prin criptarea în siguranță a
înregistrărilor de date cu caracter
personal pe care le dețineți,
afacerea sau organizația dvs.
poate să se protejeze mai bine în
caz a unei breșe de sistem. Asta
se întâmplă deoarece astfel de
incidente sunt mult mai puțin
probabil a fi considerate de către
autoritățile de reglementare un
eșec pentru conformitate dacă
datele sunt criptate corect.

Gestionarea de la distanță simplifică
sarcinile administratorului de rețea
și economisește timp. Mergeți și
mai departe cu managementul
produselor de securitatea și folosiți
ESET Full Disk Criptare direct din
consola ESET PROTECT. Soluțiile
ESET PROTECT pot fi instalate
on-premises sau pot fi rulate ca și
console în cloud.

Cu soluțiile de criptare ESET puteți
cripta în siguranță hard disk-uri,
fisiere media, fișiere individuale și
de tip e-mail, asigurând securitatea
prin folosirea standardului
validat de criptare 256 bit AES,
care a primit recunoașterea
FIPS 140-2. Și toate acestea cu
minim de interacțiune din partea
utilizatorului.

ESET Full Disk Encryption and ESET Endpoint
Encryption folosesc tehnologie patentată pentru a
proteja datele pentru afaceri de toate dimensiunile
ESET Full Disk Encryption
Gestionați criptarea completă de disc pentru întreaga dvs. rețea dintr-o consolă
în cloud sau on-prem, alături de alte produse de securitate ESET. Consola ESET
PROTECT permite administratorilor de rețea să implementeze, să activeze și să
gestioneze criptarea de pe dispozitivele lor conectate la rețea, cu un singur clic.
Full Disk Encryption (FDE) criptează discuri de sistem, partiții de disc și unități
întregi pentru a fi sigur toate informațiile stocate pe fiecare PC sau laptop sunt
asigurate și securizate, protejându-vă împotriva pierderilor sau furtului de date.

ESET Endpoint Encryption
Oferă protecție suplimentară. Utilizatorii pot proteja articole individuale, cum ar
fi fișiere, foldere, media și e-mail. Prin criptarea fișierelor și a e-mailului, datele
utilizatorului sunt protejate atunci când sunt în tranzit, permițând partajarea
securizată. De asemenea, puteți gestiona dispozitivele de la distanță prin intermediul
unui proxy, eliminând nevoia de conexiuni riscante și transformând managementul
criptării într-o experiență sigură și simplă pentru companii de toate dimensiunile.

Care soluție de criptare ESET
este cea mai potrivită pentru
dvs.?
CÂND SĂ UTILIZAȚI ESET FULL DISK
ENCRYPTION

CÂND SĂ UTILIZAȚI ESET ENDPOINT
ENCRYPTION

Toate produsele gestionate dintr-o singură consolă.
Administratorii IT se ocupă zilnic de managementul de
la distanță. ESET Full Disk Encryption funcționează în
cadrul consolei ESET PROTECT, ajutând administratorii
să economisească timp datorită familiarizării cu mediul și
conceptul de management existente.

Protecția granulară a datelor. Toate companiile au
date sensibile precum liste de clienți, informații legate
de proprietăți sau de vânzări. ESET Endpoint Encryption
oferă companiilor o capacitate sporită de a proteja
fișiere, foldere, discuri virtuale sau arhive specifice.
Este ideal pentru organizații ce aplică o politică de
dispozitive partajate și care au cerințe avansate de
criptare.

Soluția de criptare esențială pentru a obține
conformitatea legală. ESET Full Disk Encryption nu
numai că protejează compania dvs. de la pierderea
datelor, dar o ajută și să se conformeze cu reglementările
de protecție a datelor precum GDPR. Această soluție
oferă o modalitate simplă și directă de a cripta de la
distanță datele stocate pe dispozitivul fiecărui utilizator.
Acoperire multiplatformă. Gestionați criptarea
pe dispozitivele Windows și criptarea nativă macOS
(FileVault) dintr-un singur panou de control.

Protejați datele în tranzit. Cu ESET Endpoint
Encryption nu sunt protejate doar datele fixe stocate pe
dispozitivele companiei. Prin criptarea e-mailurilor și a
fișierelor atașate și prin restricționarea accesului la fișiere
media pentru anumiți utilizatori, puteți proteja datele
în tranzit și puteți preveni scurgerea acestora în afara
companiei.

CARACTERISTICI

✓ Full disk encryption
✓

Gestionează criptarea pe Windows

✓ Gestionează criptarea pe macOS
✓

Criptează fișierele media

✓

Criptează fișiere și foldere

✓

Plugin Outlook pentru e-mail și fișiere

✓ Discuri virtuale și arhive criptate
✓ Licențe
✓ Opțiuni de achiziție
✓ Disponibil prin licență lunară MSP

Per dispozitiv

Per utilizator

Parte a soluțiilor ESET PROTECT

Licență standalone

Despre ESET
De mai bine de 30 de ani, ESET® dezvoltă

ESET este unul dintre pionierii folosirii de

software și servicii de securitate IT de top

machine learning și de tehnologii cloud

în industrie, oferind protecție instantanee

care previn, detectează și răspund față

și cuprinzătoare împotriva amenințărilor

de programele malware. ESET este o

cibernetice care afectează companiile

companie privată care promovează global

și consumatorii din întreaga lume.

cercetarea științifică și dezvoltarea.

ESET ÎN CIFRE

1bn+

utilizatori,
global

400k+
clienți
business

200+

țări și
teritorii

13

centre
globale R&D

PREMIILE ESET

ESET a primit statutul APPROVED
pentru soluțiile sale de protecție
endpoint în testul AV-Comparative
Business Security Test Decembrie
2021.

ESET este prezent constant în
poziții de top pe platforma globală
G2 de recenzii ale utilizatorilor
iar soluțiile sale sunt apreciate de
consumatori la nivel internațional.

Soluțiile ESET sunt recunoscute în
mod regulat de firme de analiști
de renume, fiind numit Sample
Vendor în „The Forrester Tech
Tide(TM): Zero Trust Threat
Detection and Response, Q2 2021”.

