Meerlagige beveiliging voor uw
onderneming

Over ESET
ESET® ontwikkelt al meer dan 30 jaar toonaangevende IT-beveiligingssoftware en -diensten, die onmiddellijk een alomvattende beveiliging bieden tegen
steeds evoluerende cyberbeveiligingsbedreigingen
voor ondernemingen en consumenten wereldwijd.

ESET is een private onderneming. We zijn vrij van
schulden en hebben geen leningen lopen en beschikken daardoor over de vrijheid die nodig is om al onze
klanten de ultieme beveiliging te bieden.
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ESET AWARDS

ESET werd bekroond met de
status APPROVED voor haar
endpointbeveiligingsoplossing in de
AV-Comparatives Business Security
Test 2020.

ESET beantwoordt aan ISO/IEC
27001:2013, een internationaal
erkende en toepasbare
beveiligingsnorm voor de
implementatie en het beheer van
informatiebeveiliging.

ESET erkend wegens uitstekende
prestaties op het vlak van
bruikbaarheid in de jaarlijkse
testresultaten van AV Test

Meerlagige beveiliging voor uw
onderneming

•
•

Cloud-based console
Endpointbeveiligingsplatform

Beveilig de computers, laptops en mobiele toestellen van uw onderneming
met geavanceerde beveiligingsproducten die allemaal via een cloud-based
beheerconsole worden beheerd.
• Gemakkelijk toegankelijke ESET PROTECT Cloud-console zorgt voor
lagere TCO van beveiligingsbeheer.
• Extern beheer vanaf één enkel scherm voor zicht op bedreigingen,
gebruikers en items in quarantaine.
• De endpoints en mobiele toestellen van de onderneming worden
beschermd via geavanceerde meerlagige technologie, inclusief
beveiliging van bestandsservers - nu ook met veilige bescherming van
intranetaansluitingen en bankgegevens.
• Beste endpointbeveiligingsoplossing op de markt, die gebruikmaakt
van de beproefde meerlagige benadering van ESET (waarbij het beste
van alle werelden wordt gecombineerd: cloudgebaseerde reputatie,
machine learning en doorgedreven gedragsinspectie).
• Bekroonde endpointbeveiliging combineert de recentste machine
learning-technieken met decennia van menselijke ervaring.

MEERLAGIGE
ENDPOINTBEVEILIGINGSTECHNOLOGIE

CONSOLE VOOR CLOUD-BASED BEHEER VAN OP
AFSTAND

ESET Endpoint Security werkt met meerdere beveiligingslagen
en kan malware vóór, tijdens en na uitvoering detecteren.
Machine learning, geavanceerde gedragsanalyse, big data
en menselijke knowhow werken dynamisch samen om een
evenwicht te vinden tussen prestaties, detectie en valse
positieven.

ESET PROTECT is een cloud-based, multifunctionele, externe
beveiligingsbeheertool voor ESET-bedrijfsbeveiligingsproducten
voor alle besturingssystemen. Deze tool stelt u in staat om
de beveiliging met één klik te implementeren en biedt u een
duidelijk zicht op uw netwerk, zonder dat u daarvoor bijkomende
hardware hoeft aan te kopen of te onderhouden, waardoor u de
TCO (Total Cost of Ownership) kunt beperken.

• Beschermen tegen ransomware
• Gerichte aanvallen afweren
• Gegevensinbreuken voorkomen
• Fileless aanvallen blokkeren
• APT's (Advanced Persistent Threats) detecteren

• Installatie en implementatie in enkele minuten tijd
• Geen extra hardware of software nodig
• Beheer van de netwerkbeveiliging vanaf één punt
• Overal veilig toegankelijk via webbrowser

Alle endpointoplossingen van ESET worden beheerd vanaf een cloudconsole met één enkel
scherm, ESET PROTECT, voor een volledig overzicht van uw netwerk.
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