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Wieloplatformowa ochrona 
infrastruktury IT



Ponad 110 milionów 
użytkowników na świecie

Założona w 1992 roku firma ESET jest globalnym 
dostawcą oprogramowania zabezpiecza-
jącego komputery firm oraz użytkowników 
indywidualnych. Sztandarowym produktem 
spółki jest wielokrotnie nagradzany program 
antywirusowy oraz antyspyware ESET NOD32 
Antivirus. Dynamikę rozwoju firmy ESET doce-
nia m.in. firma doradcza Deloitte, która od lat 
klasyfikuje ESET w  gronie pięciuset najszyb-
ciej rozwijających się firm technologicznych 
(Deloitte’s Technology Fast 500). 

Niezawodność rozwiązań firmy ESET po-
twierdzają liczne certyfikacje przyznane przez 
specjalistyczne organizacje badawcze, takie 
jak Virus Bulletin czy AV-Comparatives. O po-
pularności aplikacji ESET w  Polsce świadczyć 
mogą, m.in. tytuły Produktów Roku magazy-
nu IT Professional przyznane pięć razy z rzędu 
(ostatnia w roku 2016) oraz nagroda przyznana 
przez czytelników magazynów CRN i Vademe-
cum VAR-ów i  Integratorów dla Producenta 
rozwiązań ochronnych 2014, 2015 i 2016.

Spółka ESET ma swoją siedzibę w Bratysławie 
na Słowacji, a  jej oddziały zlokalizowane są 
w  San Diego, Singapurze, Buenos Aires oraz 
w  Pradze. Za pośrednictwem sieci dystrybu-
torów produkty ESET dostępne są w  ponad 
180 krajach świata. W  Polsce za dystrybucję 
rozwiązań ESET odpowiada firma DAGMA. 
Od czerwca 2008 roku ESET dysponuje kra-
kowskim biurem Research & Development, 
którego jednym z  zadań jest tworzenie inno-
wacyjnych metod i  narzędzi zwalczających 
coraz bardziej wyszukane zagrożenia.
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ESET w liczbach

4 mln
użytkowników w Polsce

30 lat doświadczenia w wykrywaniu zagrożeń

użytkowników w 180 krajach świataPonad mln110
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ESET Remote Administrator
Zdalne zarządzanie programami ESET

Twórz grupy statyczne i dynamiczne, dowolnie definiując 
ich parametry. Grupy dynamiczne będą automatycznie 
grupowały klientów spełniających ustalone przez Ciebie 
warunki.

1

1

Zdalnie wdrażaj agenty, twórz raporty i synchronizuj grupy 
z AD.

4

4

Ustawiaj polityki dla wszystkich elementów ESET podłączonych 
do konsoli ERA.

2

2

5

Instaluj oprogramowanie, aktywuj produkty ESET i wykonuj 
inne czynności na kliencie.

3

3

Definiuj certyfikaty chroniące komunikację elementów 
nowego serwera ERA.

6

6

8

9

Dodawaj licencje do serwera ERA i integruj serwer z portalem 
ESET License Administrator.

9

7

Twórz nowe konta z dostępem do wybranych elementów 
i funkcji.

7

Centralne zarządzanie dzięki webowej konsoli 
Webowa konsola ESET Remote Administrator umożliwia 
nadzorowanie całej sieci, w tym stacji roboczych, serwerów 
i smartfonów z Androidem z poziomu przeglądarki inter-
netowej z dowolnego miejsca na świecie. Konsola została 
opracowana we współpracy ze specjalistami IT z całego 
świata, w tym z Polski. 

ESET Remote Administrator może być zainstalowany 
zarówno na systemie Windows, jak i Linux. Konsola jest do-
stępna również jako obraz maszyny wirtualnej. Możliwość 
automatycznego uruchomienia zadań pomaga zminima-
lizować czas przestojów poprzez szybkie reagowanie na 
incydenty bezpieczeństwa. W celu usprawnienia działania 
i minimalizacji kosztów administracji nowa webowa konsola 
działa w oparciu o niezależne agenty, instalowane na stacjach 
roboczych i działające nawet bez połączenia z siecią. 

Webowa konsola
Konsola ESET Remote Administrator jest narzędziem do 
codziennej pracy administratora z rozwiązaniami ESET, 
zainstalowanymi na wszystkich urządzeniach w sieci firmowej. 
Zarządzać można z poziomu przeglądarki internetowej, m.in. 
za pomocą smartfona, np. będąc w podróży.

Zdalna instalacja
Konsola ESET Remote Administrator umożliwia zdalną 
instalację lub aktualizację oprogramowania ESET na 
dowolnym komputerze w sieci. Przy instalacji rozwiązań 
ESET automatycznie usuwane jest inne oprogramowanie 
zabezpieczające.

Niezależne agenty konsoli
Niezależny agent przetrzymuje konfigurację otrzymaną 
z ESET Remote Administrator. Przypisuje odpowiednie po-
lityki i wykonuje zadania bezpośrednio na stacji roboczej, 
dynamicznie reagując na zdarzenia określone przez admi-
nistratora, nawet w przypadku braku połączenia z konsolą. 
Agent realizuje także wszystkie polityki bezpieczeństwa, 
określone przez administratora.

Raportowanie
Administrator ma możliwość skorzystania z gotowych sza-
blonów raportów lub utworzenia własnych na podstawie 
informacji przekazywanych przez stacje klienckie. ESET 
Remote Administrator wybiera tylko niezbędne dane do 
raportów, przechowując logi na kliencie, co skutkuje lepszą 
wydajnością bazy danych. Raporty mogą być: przeglądane 
w postaci grafik widocznych w panelu kontrolnym konso-
li (odświeżane w czasie rzeczywistym), eksportowane do 
pliku PDF we wskazanej lokalizacji lub wysyłane drogą ma-
ilową na podany adres. 

Ustawiaj alerty wysyłane drogą mailową lub jako SNMP 
Trap.
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8 Zmieniaj podstawowe ustawienia serwera. 

Nowa konsola to nowe możliwości:
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ESET Endpoint Antivirus  
oraz ESET Endpoint Security
Ochrona stacji roboczych z Windows i macOS

Ochrona przed zagrożeniami
Produkty ESET dla stacji roboczych zapewniają ochronę 
przed wirusami, spyware i innymi zagrożeniami interneto-
wymi. Ochronę tę zapewniają moduły odpowiedzialne za 
sprawdzanie plików na komputerze, poczty elektronicz-
nej oraz wszystkich pobieranych plików i przeglądanych 
stron WWW.

ESET Live Grid 
Optymalizacja skanowania działa w  oparciu o  tzw. 
białe listy bezpiecznych plików oraz w  oparciu o  bazę 
reputacji plików, umieszczoną w  chmurze. ESET Live 
Grid rozpoznaje pliki na twardym dysku użytkownika 
i sprawdza ich reputację na serwerach producenta. Im 
więcej bezpiecznych plików w chmurze, tym mniej plików 
wymaga skanowania. 

Dwukierunkowy firewall  
(tylko ESET Endpoint Security)
Zapobiega nieautoryzowanym próbom dostępu do 
sieci firmowej. Zapewnia skuteczną ochronę przed 
włamaniami. Umożliwia zdefiniowanie zaufanych sieci, 
powodując, że wszystkie inne sieci, np. publiczne hot-
spoty Wi-Fi, z którymi próbuje połączyć się użytkownik, 
są domyślnie traktowane jako połączenia niezaufane 
i bardziej restrykcyjnie chronione. 

System zapobiegania włamaniom – HIPS  
(tylko dla Windows)
HIPS to funkcjonalność, dająca administratorowi olbrzymie 
możliwości kontroli aktywności plików, aplikacji i kluczy 
rejestru. Definiując stosowne reguły, HIPS pozwala m.in. 
monitorować i blokować zmiany w kluczach rejestru, 
kluczach umożliwiających zmianę właściwości systemu, 
a także śledzić zmiany w ważnych plikach (np. hosts).

Kontrola urządzeń 
Funkcjonalność kontroli urządzeń umożliwia nadzorowa-
nie wykorzystania określonych typów urządzeń na stacjach 
roboczych w firmie. Dzięki temu administrator może za-
blokować pojedynczym użytkownikom lub całym grupom, 
takie urządzenia jak: dyski zewnętrzne, płyty CD i  DVD, 
pendrive’y, urządzenia komunikacyjne USB (w  tym mo-
demy GSM), drukarki USB, urządzenia podłączane przez 
Firewire lub Bluetooth itd. Istnieje również możliwość 
ustalenia białej listy określonych nośników wymiennych 
w oparciu o ich producenta, model czy nawet numer seryjny. 
Opcje dostępu obejmują całkowite blokowanie nośnika lub 
ograniczenie dostępności do samego odczytu lub do od-
czytu i zapisu danych.

Kontrola treści  
(tylko ESET Endpoint Security)
Funkcjonalność kontroli treści oznacza przede wszystkim 
możliwość kontroli stron WWW, na które wchodzą 
użytkownicy sieci firmowej. Funkcjonalność ta pozwala 
zarządzać dostępem do stron WWW, w  zależności od 
kategorii, w jakiej znajduje się dana strona. Administrator 
ma do dyspozycji ponad 140 różnych kategorii stron 
internetowych. Polityki filtrowania stron mogą być 
przydzielane pojedynczym użytkownikom, jak i całym 
grupom użytkowników.

Funkcjonalności ESET Endpoint Antivirus ESET Endpoint Security

Ochrona stacji roboczych  ● ●

Antywirus/antyspyware ● ●

Blokowanie programów typu exploit ● ●

Zaawansowany skaner pamięci ● ●

Ochrona przed botnetami ○ ●

Ochrona przed lukami w protokołach sieciowych ○ ●

Wsparcie dla wirtualizacji ● ●

Antyphishing ● ●

Dwukierunkowy firewall ○ ●

Kontrola dostępu do stron www ○ ●

Kontrola dostępu do urządzeń ● ●

Antyspam ○ ●

ESET License Administrator ● ●

Dyskretna ochrona pracowników ● ●

Zdalne zarządzanie ● ●
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ESET Endpoint Security for Android łączy ochronę antywirusową z zaawansowanym modułem antyspamowym oraz 
funkcją Anti-Theft, niwelującą skutki kradzieży lub zgubienia firmowego telefonu.

Do najistotniejszych funkcjonalności ESET Endpoint Security for Android należy m.in. kontrola aplikacji, dzięki której 
administrator może określić jakie aplikacje mogą zostać zainstalowane na urządzeniu. Blokady można dokonać według 
kategorii (np. gry), nazwy (np. Spotify) czy dostępu do uprawnień (listy kontaktów, lokalizacji). Rozwiązanie pozwala 
stosować polityki bezpieczeństwa, umożliwiające nałożenie ograniczeń na użytkownika, np. zablokowanie możliwości 
korzystania z wbudowanej kamery. Administrator może także określić sposób blokady urządzenia, np. wymóc stosowanie 
8-cyfrowego numeru PIN lub wzoru do odblokowania składającego się z 7 elementów. ESET Endpoint Security for Android 
oferuje także funkcję filtrowania wiadomości SMS/MMS. Administrator może również zablokować połączenia (wychodzące 
i przychodzące) z konkretnymi numerami, w tym m.in. z numerami o podwyższonej opłacie. 

ESET Endpoint Security for Android oferuje dodatkową funkcję Anti-Theft, która w razie kradzieży lub zgubienia smartfona 
pozwala na zdalne skasowanie lub zablokowanie danych przechowywanych na kartach pamięci i w pamięci wewnętrznej 
utraconego urządzenia. Funkcjonalność pozwala również lokalizować telefon, bądź tablet na mapie Google.

Urządzeniami chronionymi ESET Endpoint Security for Android można zarządzać z poziomu konsoli ESET Remote 
Administrator lub bezpośrednio na urządzeniu z poziomu konta administratora.

ESET Mobile Device Management (MDM) to dla posiadaczy rozwiązań ESET Endpoint Security bezpłatny komponent 
konsoli zarządzającej ESET Remote Administrator. Rozwiązanie umożliwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi 
z systemami operacyjnymi Android oraz Apple iOS. Pozwala również monitorować i kontrolować wskazane smartfony/ 
tablety i aktywnie reagować na różne zdarzenia, np. zgubienie czy kradzież firmowego smartfona.

Dzięki ESET Mobile Device Management możesz zarządzać ustawieniami poszczególnych urządzeń mobilnych lub ich całą 
grupą. Dla każdej grupy urządzeń możesz konfigurować indywidualne profile, polityki i reguły dostępu do aplikacji.

ESET Endpoint Security for Android

ESET Mobile Device Management

Kompletna ochrona firmowych urządzeń mobilnych 
z systemem Android

Jeszcze więcej możliwości 

8



ESET Mail Security
Skuteczna ochrona serwera pocztowego

ESET Mail Security jest produktem do ochrony serwerów 
pocztowych opartych o MS Exchange, IBM Domino oraz 
całą rodzinę UNIX. Eliminuje wszelkie zagrożenia rozsyła-
ne za pomocą poczty elektronicznej oraz niechciane maile 
(spam). Szkodliwe treści są wychwytywane przez filtr już na 
poziomie serwera – jeszcze zanim zdążą one wyrządzić ja-
kiekolwiek szkody w sieci firmowej.

Korzyści
• Wykrywanie i usuwanie wirusów poprzez skanowa-

nie „w locie” całej poczty przychodzącej i wychodzącej 
z serwera pocztowego wraz ze wszystkimi załącznika-
mi. Możliwość ochrony transparentnej. W przypadku 
wykrycia wirusa lub innego wrogiego programu w wia-
domości lub jej załącznikach, program może go auto-
matycznie usunąć lub podjąć inną akcję: (w zależności 
od konfiguracji) zablokować, usunąć lub przenieść do 
katalogu kwarantanny

• Zaawansowany system antyspamowy zapewnia 
efektywną ochronę przed spamem przy użyciu kilku 
metod równocześnie. Skanowanie odbywa się m.in. 
w oparciu o greylisting, heurystyczny moduł antyspa-
mowy, białą/czarną listę oraz listy RBL

• Program pozwala na tworzenie czarnych list adre-
sów rozsyłających wiadomości sklasyfikowanych przez 
użytkownika jako spam. Równocześnie możliwe jest 
tworzenie białych list zaufanych adresów

• Program został w pełni przystosowany do pracy na 
maszynach wieloprocesorowych, co pozwala na bar-
dzo szybkie skanowanie poczty

• Dodatkowo chronione są pliki znajdujące się na ser-
werze, a co za tym idzie, ESET Mail Security pełni rolę 
ESET File Security na serwerze pocztowym

• Właściciel skrzynki pocztowej może samodzielnie za-
rządzać swoją kwarantanną przez przeglądarkę inter-
netową, decydując które wiadomości zatrzymać, które 
usunąć, a które odzyskać z kwarantanny

ESET 
Mail Security

Internet

MAPIIMAP

POP3

• Umożliwia skonfigurowanie rozwiązania tak, aby po 
zainstalowaniu w środowisku klastrowym automa-
tycznie replikowało swoje ustawienia. W łatwy sposób 
pozwala przenosić konfiguracje pomiędzy wieloma 
instancjami ESET Mail Security oraz nimi zarządzać

• Eliminuje wszystkie typy zagrożeń, m.in. wirusy, 
rootkity, robaki internetowe oraz programy szpiegujące. 
Dzięki wsparciu chmurowej technologii ESET Live Grid, 
zbierającej informacje o przeskanowanych plikach, 
sprawdzanie może odbywać się wyjątkowo szybko
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ESET File Security
Ochrona serwerów w sieci firmowej

Program zapewnia skuteczną ochronę antywirusową serwerów plikowych Windows oraz Linux, nie obciążając nadmier-
nie systemu. Dzięki temu rozwiązaniu administrator może łatwo i skutecznie zarządzać bezpieczeństwem swojego śro-
dowiska serwerowego, maksymalizując wydajność pracy sieci firmowej oraz oszczędzając jej wolne zasoby. ESET File Se-
curity automatycznie rozpoznaje role serwera, co znacząco wpływa na efektywność działania.

Kontrola dysków sieciowych (NAS) oraz Wsparcie dla wirtualizacji (ESET Shared Local Cache) – wersja dla 
Windows Server
ESET File Security pozwala łatwo skonfigurować skanowanie na żądanie dla podłączonych dysków sieciowych (NAS). 
Funkcja ESET Shared Local Cache przechowuje dane dotyczące skanowanych plików, dzięki czemu nie są one ponownie 
sprawdzane na innych maszynach wirtualnych. Ta sama funkcjonalność ogranicza liczbę operacji I/O na urządzeniach 
sieciowych, dzięki czemu wydajność chronionego serwera nie zmniejsza się.
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Rozwiązanie antywirusowe dla Microsoft Sharepoint Server

Zabezpieczenie dedykowane platformie Microsoft SharePoint, które skutecznie chroni kluczowe dane zgromadzone 
w bazie SharePoint. Rozwiązanie zapewnia ochronę przed zagrożeniami i nieautoryzowanymi próbami naruszeń 
obowiązujących polityk bezpieczeństwa.

Jak to działa?

Antywirus i Antyspyware 
• wykrywa i eliminuje wszystkie typy zagrożeń, m.in. 

wirusy, rootkity, robaki i programy szpiegujące itd.

• daje możliwość skanowania danych przechowywanych 
na serwerze SharePoint – na żądanie oraz w czasie 
rzeczywistym

• wykrywa zarówno znane, jak i nowe, jeszcze nieziden-
tyfikowane zagrożenia

Filtrowanie oparte o reguły 
• pozwala na wyjątkowo precyzyjną konfigurację ochro-

ny, za sprawą możliwości tworzenia i stosowania 
własnych reguł

• reguły te można budować w oparciu o nazwy plików, 
ich rozmiar i typ

Wyjątkowa lekkość 
• dzięki zastosowanej technologii ThreatSense, rozwiąza-

nie pracuje wyjątkowo skutecznie, zachowując niemal 
niezmienioną wydajność chronionej maszyny

Funkcjonalności 
• automatyczne rozpoznawanie ról serwera (Microsoft 

SQL, Microsoft IIS)

• zabezpieczenie na wypadek przypadkowego lub celowego 
usunięcia ESET Security z chronionej maszyny przez zagro-
żenie lub użytkownika

• rejestrowanie użytkowników, którzy zainicjowali infekcję

• wsparcie dla Microsoft SharePoint Server 2013

ESET Security for Microsoft SharePoint Server
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ESET Secure Authentication

ESET Secure Authentication to narzędzie zapewniające dodatkowy poziom autoryzacji podczas logowania się użytkownika 
do komputera, próby nawiązania połączenia z siecią firmową oraz przechowywania danych w jej zasobach. Wysoka 
skuteczność rozwiązania zapewniana jest dzięki wykorzystaniu dwuskładnikowego uwierzytelniania z wykorzystaniem 
haseł jednorazowych, udostępnianych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. ESET Secure Authentication może być 
również wykorzystywane z wieloma narzędziami: rozwiązaniami VPN, narzędziami biznesowymi t.j. Office 365, Microsoft 
SharePoint i Microsoft Dynamics CRM.

Jak działa ESET Secure Authentication?

Podczas logowania się użytkownika do komputera czy łą-
cząc się przez VPN czy OWA, narzędzie wymusza od użyt-
kownika podjęcie odpowiedniej czynności. Wystarczy, że 
potwierdzi daną aktywność na swoim urządzeniu mobil-
nym (Push Authentication) lub przepisze w odpowiednie 
miejsce kod otrzymany SMS-em. W ten sposób standardo-
wy proces autoryzacji zostaje rozszerzony, co gwarantuje 
większy poziom bezpieczeństwa firmowej sieci, chroniąc 
przed nieproszonymi intruzami, atakami słownikowymi 
itp.

ESET Secure Authentication uszczelnia dostęp do:

• logowania do komputera firmowego

• firmowych sieci VPN

• usług webowych Microsoft, jak np. Outlook Web 
Access (OWA)

• usług webowych/chmurowych dostępnych przez 
Microsoft ADFS 3.0, jak np. Office 365 czy Google 
Apps

Korzyści biznesowe

• Zmniejsza ryzyko wyłomu bezpieczeństwa wymagając 
unikalnego hasła przy każdej próbie uzyskania dostępu 
do danych; w ten sposób pomaga firmie spełnić 
wymogi unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO)

• Chroni firmowe dane przed złymi praktykami bezpie-
czeństwa użytkowników

• Zwiększa produktywność i oferuje lepsze doświadcze-
nie użytkownika dzięki błyskawicznemu uwierzytel-
nieniu dotykiem (push)

• Intuicyjna obsługa i łatwa migracja

• Zwiększa poziom ochrony bez dodatkowych kosztów 
– nie wymaga sprzętu do działania

• Wspiera tokeny sprzętowe używane w Twojej organizacji

• Dwuetapowa weryfikacja (2FA) dla Twoich aplikacji 
chmurowych jak Office 365 czy aplikacje Google

Dodatkowa warstwa ochrony sieci i danych firmowych
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Program firmy ESET pozwala skutecznie blokować zagro-
żenia płynące z Internetu, tj. wirusy, spyware, adware, ro-
baki komputerowe, konie trojańskie, rootkity, keyloggery, 
dialery, backdoory i inne wrogie aplikacje.

Istnieje możliwość stworzenia dowolnej strony WWW, 
która pojawi się w przeglądarce użytkownika w przypadku 
próby pobrania zainfekowanego pliku. ESET Gateway 
Security został w pełni przystosowany do pracy na 
maszynach wieloprocesorowych, gdzie istnieje możliwość 
wielowątkowego skanowania ruchu sieciowego. Zapewnia 
wsparcie dla serwerów ICAP, co pozwala na integrację 
z większością urządzeń typu UTM i firewall.

ESET Threat Intelligence to specjalistyczne narzędzie adresowane do banków oraz firm o znaczeniu strategicznym 
dla gospodarki - energetyka, wodociągi, wojsko. Wypełnia lukę pomiędzy informacjami uzyskanymi przez inżynierów 
z wnętrza sieci firmowej, a danymi zbieranymi przez system ESET z całego świata. Wykorzystuje informacje gromadzone 
przez ponad 110 milionów stacji roboczych na całym świecie, które wysyłają zebrane informacje do chmurowego systemu 
reputacyjnego ESET LiveGrid®. Następnie dane te są przesyłane do centrów Research & Development, gdzie następuje ich 
dogłębna analiza. Dzięki temu rozwiązanie dostarcza unikatową wiedzę, która pomaga zrozumieć i zarządzać ryzykiem 
ataku na swoją sieć firmową, umożliwiając równocześnie poprawę skuteczności działania swoich zabezpieczeń.

• transparentna bramka antywirusowa,

• pełnoprawny serwer proxy,

• współpraca z istniejącym serwerem proxy, 

• wtyczka do programu SafeSquid.

ESET Gateway Security
Skuteczna ochrona ruchu sieciowego

ESET Gateway Security może działać w czterech 
różnych trybach:

ESET Threat Intelligence
Specjalistyczny system wczesnego ostrzegania o atakach 
i zagrożeniach ukierunkowanych

Raport dotyczący zagrożeń ukierunkowanych 
Informuje o potencjalnych atakach, które znajdują się do-
piero w fazie opracowywania lub o tych właśnie trwają-
cych. Zawiera informacje, takie jak częstotliwości ataków, 
adresy URL zawierające złośliwy kod, dane dotyczące póź-
niejszych aktywności zagrożeń w systemie, miejsca, w któ-
rych zostały one wykryte i wiele więcej.

Raport aktywności botnetów 
Dostarcza dane ilościowe o zidentyfikowanych rodzinach 
złośliwego oprogramowania i zagrożeniach, których 
celem jest przyłączenie kolejnych urządzeń do sieci 
botnet. Raport zawiera listę znanych serwerów C&C, 
zarządzających botnetami, jak również listę celów 
danego zagrożenia.

Automatyczna analiza próbek
Raport dotyczący przesłanego pliku lub jako hash, dostarcza 
cennych danych włącznie z liczbą detekcji na całym świecie, 
informacją, kiedy próbka została zaobserwowana po 
raz pierwszy, identyfikacją geograficzną występowania, 
podpisem cyfrowym i innymi, pomagając w ten sposób 
podjąć kluczowe decyzje dotyczącej reakcji na dane 
zagrożenie. 

Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, nawet jeśli 
nie jesteś klientem ESET
ESET Threat Intelligence nie wymaga wdrożenia rozwiązań 
ESET w sieci firmowej. Może on być stosowany przez 
klientów nie posiadających rozwiązań ESET jako dodatkowa 
warstwa zabezpieczeń, działająca jako system wczesnego 
ostrzegania przed nadciągającymi zagrożeniami czy 
atakami ukierunkowanymi.  
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ESET Virtualization Security for VMware vShield & NSX skutecznie zabezpiecza maszyny wirtualne, zachowując przy tym 
ich dotychczasową wydajność. 

Zabezpieczając maszyny wirtualne za pomocą jednego z udostępnianych przez ESET rozwiązań oraz wykorzystując ESET 
Shared Local Cache, można znacząco skrócić i zoptymalizować czas skanowania maszyn wirtualnych.

Łatwy w instalacji
ESET Virtualization Security wykorzystuje technologię 
dostępną w samym hypervisorze Vmware, dzięki której 
wdrożenie pojedynczego agenta ochrony ESET odbywa się 
automatycznie na każdym hoście.

Niespotykana wydajność 
Maszyny wirtualne powszechnie korzystają z tego samego 
obrazu, co skutkuje duplikowaniem 70–80% plików po-
między maszynami. ESET Shared Local Cache zachowuje 
metadane czystych plików z pierwotnie przeskanowanych 
maszyn – oznacza to, że pliki, które zostały przeskanowane 
przez rozwiązanie ESET na jednej maszynie wirtualnej, nie 
będą ponownie skanowane na innej, w ramach tego same-
go środowiska wirtualnego. W rezultacie skanowanie prze-
biega błyskawicznie i nie zużywa wolnych zasobów.

Łatwy transfer licencji
Przenieś swoje dotychczasowe licencje w ramach posiada-
nego pakietu licencyjnego dla rozwiązania ESET migrując 
z maszyny fizycznej na wirtualną bez dodatkowych kosztów.

Łatwy w zarządzaniu
Możesz zarządzać zabezpieczeniami ESET z poziomu we-
bowej konsoli zarządzającej ESET Remote Administrator 
od wersji 6.3, która może być również maszyną wirtualną 
(virtual appliance).

Wielowarstwowa ochrona
ESET Shared Local Cache w połączeniu z ochroną agen-
tową, realizowaną przez program firmy ESET, zapewni 
wszechstronną ochronę Twojej infrastruktury IT, wykorzy-
stując w tym celu, cieszący się uznaniem, silnik skanujący 
ESET NOD32, który zapewnia wyjątkowo rozbudowane 
możliwości definiowania sposobu skanowania.

ESET Virtualization Security for VMware

ESET Shared Local Cache

Bezagentowa ochrona dla środowisk wirtualnych 

Ochrona agentowa środowisk wirtualnych
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Zdalne zarządzanie za pośrednictwem środowisk wirtualnych

ESET Remote Administrator  
dla środowisk wirtualnych

ESET Remote Administrator może być zainstalowany zarówno na serwerze Windows, jak i Linux, a teraz również w po-
staci maszyny wirtualnej. Serwer ESET Remote Administrator w wersji wirtualnego appliance’u jest dużo prostszy we 
wdrożeniu, niż jego wersje instalacyjne. Wspiera natywne hypervisory (VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V), a tak-
że hypervisory hostowane, które zwykle uruchamia się na systemach operacyjnych, charakterystycznych dla stacji robo-
czych (VMware Workstation, VMware Player, Oracle VirtualBox).
Wirtualny appliance udostępniany jest jako plik OVA (Open Virtualization Appliance) i zawiera wszystkie elementy wyma-
gane do zaimplementowania centralnej administracji rozwiązaniami ESET w sieci użytkownika.

Rozwiązania firmy ESET przeznaczone do ochrony serwerów zaprojektowano z myślą o środowiskach wirtualnych, dając 
szeroką paletę możliwości, pozwalających na stabilną i ciągłą realizację zleconych zadań, przy zachowaniu wysokiej 
wydajności. 

Wyłączenia procesów
Administrator może definiować procesy, które mają być 
ignorowane przez moduł ochrony rezydentnej rozwiązań 
ESET. To przydatna funkcja dla procesów, które dość często 
powodują alarmy ochrony rezydentnej, takie jak backup lub 
migracje aktywnych maszyn wirtualnych, a są bezpieczne 
dla chronionego środowiska. Wyłączenie tych procesów 
z ochrony sprawia, że nie wzbudzają one niepotrzebnych 
alarmów.

Skanowanie zasobów dyskowych maszyn wirtual-
nych na Hyper-V
Skanowanie serwerów Microsoft Windows z aktywną rolą 
Hyper-V, nie wymaga instalacji rozwiązania antywiru-
sowego na każdej maszynie wirtualnej uruchomionej na 
Hyper-V. Pozwala to na oszczędzenie czasu podczas ska-
nowania zawartości dysku – bez przerywania dostępności 
tych maszyn. W celu podniesienia wydajności, zmniejsze-
nia zapotrzebowania na pamięć i zużycie procesora, ska-
nowanie może być realizowane na maszynach wirtualnych 
kiedy te są wyłączone.

Niezależność od migawek
Aktualizacje ESET oraz modułów programów mogą być 
przechowywane poza domyślną lokalizacją – w ten sposób 
przywrócenie maszyny wirtualnej do jednej z wykonanych 
poprzednio migawek nie skutkuje usunięciem pobranych 
wcześniej aktualizacji ESET. Dzięki temu przywrócenie do-
wolnej migawki nie niesie ze sobą konieczności pobierania 
aktualizacji ESET po raz kolejny.

Wsparcie dla natywnego klastrowania
Umożliwia skonfigurowanie rozwiązania tak, by automa-
tycznie replikowało swoje ustawienia po zainstalowaniu 
w środowisku klastrowym. Intuicyjny kreator pozwala 
w łatwy sposób przenieść konfigurację pomiędzy wieloma 
instalacjami oraz zarządzać nimi jako całością.

ESET Server Solutions
Ochrona serwerów wirtualnych
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ESET Mail Security for IBM Domino zapewnia ochronę antywirusową i antyspamową dla wszystkich wiadomości 
przechodzących przez serwer IBM Domino. Oprócz tego program umożliwia kompleksową ochronę antywirusową 
serwerów firmowych.

ESET Mail Security for IBM Domino
Ochrona serwera poczty

 Antywirus i Antyspam
 Eliminuje wszystkie typy zagrożeń, m.in. wirusy, rootkity, robaki 

internetowe oraz programy szpiegujące. Skutecznie chroni przed 
spamem i atakami phishingowymi.

 Odpowiadający potrzebom 
rozbudowanych sieci

 Zoptymalizowany dla środowisk klastrowych i wirtualnych, ze 
wsparciem dla wykonanych, niezależnych migawek maszyn 
wirtualnych.

 Centralne zarządzanie
 Wygodne i elastyczne zarządzanie za pośrednictwem webowej 

konsoli ESET Remote Administrator. 

16



ESET Endpoint Encryption (DESlock) to rozwiązanie szyfrujące, które działa niemal niezauważenie dla użytkownika dzięki 
transparentnemu szyfrowaniu całej powierzchni dysku (Full Disk Encryption). Wysoka skuteczność rozwiązania gwaran-
tuje chronionym danym maksymalny poziom bezpieczeństwa. ESET Endpoint Encryption (DESlock) pozwala szyfrować 
cale powierzchnie dysków, nośników wymiennych, wiadomości e-mail (wraz z załącznikami), bądź wyłącznie wybrane 
fragmenty tekstu oraz wybrane pliki i foldery.

Szyfrowanie całej powierzchni dysku
• mechanizm pre-boot authentication, zezwalający na 

autoryzację jeszcze przed uruchomieniem systemu 
operacyjnego, wykorzystuje 256-bitowy algorytm 
AES, zgodny ze standardami FIPS

Zdalne zarządzanie, zdalna instalacja
• zdalne uruchamianie procesu szyfrowania

• możliwość wykazania ukończonego pełnego szyfro-
wania dysku podczas audytu

• zdalne zarządzanie stacjami roboczymi z panelu konsoli, 
bez względu na ich lokalizację

• możliwość samodzielnego ustalenia polityki bezpie-
czeństwa dla każdej stacji roboczej oraz dla każdego 
użytkownika z osobna

Szyfrowanie dysków przenośnych
• cała zaszyfrowana powierzchnia nośnika może być wyko-

rzystywana przez użytkownika – mechanizm szyfrowa-
nia nie wymaga rezerwowania dodatkowej przestrzeni 
dla zaszyfrowanych plików lub folderów

• istnieje możliwość stworzenia kontenera (folderu), do 
którego każdorazowe dodanie plików spowoduje ich 
automatyczne zaszyfrowanie

• dostęp do zaszyfrowanego kontenera, zapisanego 
na danym nośniku z dowolnego komputera, dzięki 
aplikacji DESlock+Go

• współpraca z każdym nośnikiem USB, CD i DVD

ESET Endpoint Encryption (DESlock) 
Szyfrowanie danych od ESET 
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ESET Technology Alliance to inicjatywa firmy ESET, której celem jest oferowanie klientom kompletnej ochrony infrastruk-
tury IT za pomocą rozwiązań ESET i komplementarnych do nich produktów zabezpieczających. Uczestnicy programu 
ESET Technology Alliance zostali wybrani spośród starannie wyselekcjonowanego grona producentów rozwiązań dedy-
kowanych do ochrony infrastruktury teleinformatycznej, określanych mianem najlepszych w swojej klasie. Każdy produkt 
dostępny w ramach ESET Technology Alliance przeszedł rygorystyczne testy weryfikujące skuteczność wykorzystywanej 
technologii, realną użyteczność oraz łatwość ich użytkowania.

To zestaw narzędzi DLP (Data Leak Prevention) służący do ochrony danych zarówno przed przypadkowymi działaniami (np. 
przesłanie wiadomości na niezautoryzowany adres e-mail), jak i atakami zamierzonymi. 

Pełne bezpieczeństwo Twoich danych 
Safetica chroni firmy przed przypadkowymi wyciekami 
danych, złośliwymi działaniami użytkowników czy spad-
kiem wydajności pracy pracowników. Safetica umożliwia 
również szyfrowanie nośników wymiennych oraz pełnej 
powierzchni dysku w ramach narzędzia BitLocker unie-
możliwiając dostęp do nich osobom niepowołanym.

Odporność na manipulacje administratora
Safetica zapewnia spójną ochronę, obejmując nadzorem 
również użytkowników z uprawnieniami administratorów.

Centralne zarządzanie 
Zestaw narzędzi Safetica pozwala na zarządzanie bez-
pieczeństwem danych z centralnej konsoli zarządzającej. 
Ustaw reguły ograniczające i odbieraj informacje o wszel-
kich incydentach.

Ochrona urządzeń BYOD  
Rozwiązanie pozwala bezpiecznie dzielić się danymi, 
nawet jeśli pracownicy korzystają w firmie z prywatnych 
komputerów w celach służbowych (BYOD). Dane zapisane 
w tzw. strefie chronionej nie przedostaną się na takie 
urządzenia.

Monitorowanie działań pracowników 
Safetica wykrywa ich ryzykowne działania, blokuje nie-
chciane zdarzenia i utrzymuje dane wewnątrz firmy. Chroni 
przed konsekwencjami wynikającymi z niepożądanych 
działań pracowników. Pełne raporty wysyłane są natych-
miast do kadry zarządzającej, ostrzegając o wszystkich 
incydentach zagrażających interesom firmy.

Szczegółowe raporty 
System Safetica pokazuje aktualny czas aktywności 
użytkowników na stronach internetowych i w aplikacjach.

Skutki utraty laptopów i pamięci przenośnych  
Safetica chroni dane nawet wtedy, gdy zgubiony zostanie 
komputer lub nośnik z danymi. Cały dysk lub nośniki wy-
mienne są szyfrowane, przez co pozostają bezużyteczne 
dla osób niepowołanych.
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„Wśród zalet ESET Smart Security mogę wymienić wydajność 
i funkcjonalność”.
Paweł Fausek, specjalista zaopatrzenia i logistyki Zespołu Wsparcia 
technicznego INTERIA.PL

„Dla mnie zalety to przede wszystkim wydajność, wykrywalność, 
centralne zarządzanie i niezawodność tego programu. Nie mówię tego 
na bazie wyłącznie własnych doświadczeń, ale na podstawie wyników 
przeprowadzonych przez nas testów”.
Łukasz Waśko, specjalista ds. technicznych INTERIA.PL

„Od programów zabezpieczających oczekuję przede wszystkim 
skuteczności, czyli wykrywania i blokowania zakłóceń. Najważniejsze 
jest bezpieczeństwo”.
Krzysztof Cegliński, Dyrektor Działu IT w wydawnictwie IDG

„Dlaczego polecam produkty ESET? Bardzo mało obciążają komputery, 
są proste w instalacji, a administracja nie wymaga wiele czasu. 
W poprzednich firmach miałem styczność z wieloma rozwiązaniami 
antywirusowymi i faktycznie na ich tle ESET zawsze wypadał najlepiej. 
Z produktów firmy ESET korzystam od 10 lat i mogę je polecić 
każdemu”.
Grzegorz Pawłowski, administrator IT, GREMI MEDIA

Klienci o ESET

Inni klienci ESET

Zaufaj rozwiązaniom ESET 

Poznaj opinie naszych klientów referencyjnych
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Dystrybucja w Polsce: 
DAGMA sp. z o.o. 
Biuro Bezpieczeństwa IT 
ul. Bażantów 4/2, 40-668 Katowice 
tel. 32 259 11 00, faks 32 259 11 90 
e-mail: handel@dagma.pl

www.dagma.com.pl

Virus Bulletin 
Niekwestionowanym liderem testów Virus 
Bulletin od 1998 roku pozostają rozwiązania 
firmy ESET, które jako pierwsze w historii zdobyły 
łącznie rekordową liczbę 102 nagród VB100.

AV-Comparatives 
ESET Endpoint Security został uznany najlżejszym 
antywirusem dla firm. Badanie wykazało,  
że wśród testowanych rozwiązań program ESET okazał 
się najlepszy, tj. jego działanie pozostawało niemal 
niezauważalne dla chronionego komputera.

Firma DAGMA została wybrana głosami czytelników magazynu CRN  
oraz Vademecum VARów i Integratorów  
Dystrybutorem specjalizowanym roku 2016.

Eksperci z centrali ESET w Bratysławie i biura 
badawczo-rozwojowego w Krakowie dbają, 
by rozwiązania ESET skutecznie chroniły przed 
zagrożeniami i działały niezauważenie dla 
użytkownika.

IT Professional
Czytelnicy miesięcznika IT Professional, 
adresowanego do ekspertow branży IT, po raz 
szósty z rzędu przyznali rozwiązaniu firmy ESET 
prestiżowy tytuł Produktu Roku, w kategorii 
oprogramowanie w zakresie bezpieczeństwa.

CRN
Resellerzy rozwiązań IT w Polsce – czytelnicy 
magazynów CRN i Vademeców VAR-ów 
i integratorów – już trzeci rok z rzędu wybrali 
firmę ESET Producentem Rozwiązań Ochronnych 
Roku 2016.


