
Soluție pentru email multistrat, cu 
protecție pentru amenințări zero-



Protejați utilizatorii și e-mailul lor, cel mai exploatat vector de amenințare. Soluțiile 
ESET Mail Security ușurează mult viața utilizatorilor prin prevenirea mesajelor spam 
de a ajunge vreodată la căsuța lor poștală. Soluția include amenințare tehnologie 
advanced threat defense, combatând noile tipuri de amenințări nemaivăzute 
până acum și ransomware. Toate produsele de securitate sunt gestionate printr-o 
consolă de management care poate fi implementată în cloud sau on-premises.

•  Protecție îmbunătățită împotriva ransomware-ului și amenințărilor zero-day 
prin tehnologie sandboxing bazată pe cloud.

• Protecție împotriva perturbărilor cauzate de atacuri bazate pe e-mail și

• malware.

• Consola ESET PROTECT Cloud, ușor accesibilă, îmbunătățește TCO-ul de 
management de securitate.

• Management de la distanță dintr-un singur tablou de control, pentru 
vizibilitate sporită asupra amenințărilor, utilizatorilor și a articolelor puse în 
carantină.

• Consolă bazată pe cloud
• Mail Security
• Advanced Threat Defense 

Toate soluțiile ESET endpoint sunt gestionate dintr-o consolă ESET PROTECT de Unified 
Endpoint Management (UEM), asigurând o imagine de ansamblu completă a rețelei dvs.



PROTECȚIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎMPOTRIVA RANSOMWARE CU 
AJUTORUL CLOUD SANDBOX ȘI ADVANCED THREAT 
DEFENSE

ESET LiveGuard Advanced oferă o protecție proactivă împotriva 
amenințărilor noi, nedepistate până acum, executând toate eșantioanele 
suspecte într-un mediu izolat și puternic de tip sandbox cloud, pentru 
a evalua comportamentul real al acestora, utilizând feed-uri de threat 
intelligence, multiple instrumente interne ESET pentru analize statice și 
dinamice și date despre reputație.

• Scanare și analiză avansate

• Detecție bazată pe comportament

• Învățare automată (Machine Learning) de ultimă oră

• Cloud sandbox

LIMITAȚI EXPUNEREA ORGANIZAȚIEI LA ATACURI      
BAZATE PE E-MAIL

ESET Mail Security oferă un nivel suplimentar de apărare care împiedică 
mesajele de tip spam și programele malware să ajungă vreodată în cutiile 
poștale ale utilizatorilor. Soluția folosește proprietățile ESET antispam, 
anti-phishing și tehnologia de protecție a serverului gazdă, combinând 
învățarea automatizată, Big data și expertiza umană într-o singură 
platformă de securitate a e-mailurilor.

•  Management robust al carantinei

• Tehnologie multistratificată de filtrare a fișierelor spam și a 
programelor malware

• Protecție anti-phishing

CONSOLĂ CLOUD DE ADMINISTRARE DE LA DISTANȚĂ

ESET PROTECT este un instrument multifuncţional de administrare a 
securităţii reţelei, de la distanţă, folosit via cloud sau on-prem, pentru 
produsele de securitate business ESET, indiferent de tipul sistemelor de 
operare utilizate. Permite implementarea soluţiei de securitate cu un 
singur clic și oferă vizibilitate în reţea fără să fie necesar să achiziţionaţi sau 
să întreţineţi 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 securităţii reţelei

• Este performantă prin automatizarea taskurilor



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 unul dintre pionierii folosirii de machine 
learning și de tehnologii cloud care previn, detectează 
și răspund fată de programele malware. ESET este o 
companie privată care promovează la nivel mondial 
cercetarea științifică și dezvoltarea.

1bn+
utilizatori, global

400k+
clienți business

200+
țări & teritorii

13
centre globale R&D

ESET ÎN CIFRE

CÂȚIVA DINTRE CLIENȚII NOȘTRI 

PREMIILE ESET

partener de securitate ISP încă din 
2008 - bază de 2 milioane clienți

protejat de ESET încă din 2016, 
peste 4.000 căsuțe de e-mail

protejat de ESET încă din 2016, 
peste 32.000 stații

protejat de ESET încă din 2017, 
peste 9.000 stații

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”. 

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.

ESET a primit statutul APPROVED pentru 
soluțiile sale de protecție endpoint în 

testul AV-Comparative Business Security 
Test Decembrie 2021.


