
PROTECT Complete

Hatékony biztonsági megoldás a felhőalapú
alkalmazások számára, többrétegű

végpontvédelemmel.

Miért az ESET PROTECT Complete?
 

Megbízható biztonsági megoldás cégmérettől függetlenül!

Felhőalapú védelem a Microsoft 365 alkalmazások számára

Hatékony védelem a felhőalapú tárhely és levelezés
számára. A spamszűrés, a víruskeresés és az adathalászat
elleni védelem kombinációja felkészíti az alkalmazásokat az
e-mail alapú támadások és rosszindulatú programok okozta
problémák ellen.

Adattitkosítás egy kattintással

Teljes merevlemez titkosítás az adatok biztonságáért.

Fejlett, több rétegből álló védelmi technológia

Megbízható védelem a céges számítógépek,
mobileszközök és fájlszerverek számára a
zsarolóvírusokkal, célzott támadásokkal és más fejlett
kártevőkkel szemben. 

Gyors telepítés és konfigurálás

Átlátható, könnyen kezelhető menedzsmentfelület.



Felhőalapú menedzsment felület – Mit tartalmaz az
ESET PROTECT felhőalapú vagy helyszíni megoldás?

 Teljes körű, automatizált IT biztonsági
 menedzsment a megelőzéstől az elhárításig
 A fenyegetések, a karanténba helyezett elemek
 és a felhasználók áttekintése egy helyen
 Rugalmas, átfogó jelentések
 Teljes hálózati átláthatóság

Vállalati végpontvédelem - Mit tartalmaz az ESET 
Endpoint Antivirus / ESET Endpoint Security megoldás?

 Átfogó, platformfüggetlen védelem a céges számítógépek és mobileszközök
 számára
 Célzott támadások elleni védelem
 Fájl nélküli támadások elhárítása
 Biztonságos böngésző

Fájlszervervédelem - Mit tartalmaz az ESET File Security megoldás?

 Többrétegű védelem fájlszerverekre
 Adattárolók védelme
 A hálózati támadások elleni védelem növeli a szerverek ellenállóképességét
 Fejlett folyamatos fenyegetések (APT - Advanced Persistent Threats) észlelése

Teljes merevlemez titkosítás - Mit
tartalmaz az ESET Full Disk Encryption
megoldás?

 Titkosítás kezelése Windows alapú
 és macOS-t futtató számítógépeken
 Telepítés, aktiválás és titkosítás egy
 lépésben
 Rendszer-merevlemezek, partíciók
 vagy teljes meghajtók titkosítása

Felhőalapú sandbox - Mit tartalmaz az ESET
Dynamic Threat Defense?

 Zsarolóvírusok és eddig nem ismert,
 nulladik napi támadások észlelése
 Három különböző gépi tanulási
 technikával támogatott vizsgálat
 A minták többsége kevesebb, mint 5 perc
 alatt elemzésre kerül
 Mindenre kiterjedő jelentések, részletes
 információkkal a fertőzésmintákról és
 azok viselkedéséről

Felhőalapú alkalmazások védelme - Mit
tartalmaz az ESET Cloud Office Security
megoldás?

 Továbbfejlesztett levélszemétszűrés,
 víruskeresés és adathalászat elleni védelem
 Új felhasználók e-mail fiókjának
 automatikus védelme
 Azonnali értesítés fertőzés észlelésekor
 Exchange Online, OneDrive, Sharepoint és
 Teams alkalmazások védelme

Levelezésvédelem - Mit tartalmaz az
ESET Mail Security for Exchange
megoldás?

 Levélszemétszűrő és vírusok elleni
 védelem, amely észleli és eltávolítja a
 gyanús mellékleteket
 Adathalászat elleni védelem
 Védelem a szerverek fájlrendszeréhez
 Erős, elkülönített karantén
 menedzsment

Az ESET PROTECT Complete
 funkcióiról részletesen



A GYÁRTÓRÓL

A több mint 30 éves, díjnyertes NOD32 technológiát kifejlesztő ESET a proaktív védelem
úttörője, az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítója. Az

1987-ben megjelent ESET NOD32 Antivirus világelső az elnyert Virus Bulletin "VB100” díjak
számát tekintve, illetve a vizsgálatok 1998-as fennállása óta eddig minden szabadon terjedő

vírust vagy kártevőt észlelt és kivédett. 

Az ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security és az ESET Cyber Security (biztonsági
megoldás Mac-re), valamint a mobiltelefonok és táblagépek védelmét biztosító ESET Mobile
Security a legajánlottabb biztonsági megoldások közé tartoznak, amelyekben milliók bíznak

meg világszerte. A vállalat központja Szlovákiában, Pozsonyban található, regionális
terjesztési központokkal rendelkezik San Diegóban (USA), Buenos Airesben (Argentína) és

Szingapúrban, valamint irodái vannak São Paulóban (Brazília) és Prágában (Csehország). Az
ESET több mint 180 országban, köztük Magyarországon, rendelkezik kiterjedt partneri

hálózattal. 
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