
"Egy kicsi és dinamikus vállalatból 25 év alatt egy több mint 100 millió
felhasználót számláló és 202 országot és területet lefedő globális
márkává nőttük ki magunkat. Rengeteg minden változott, de az

alapvető törekvésünk és a hozzáállásunk változatlan maradt: továbbra
is szeretnénk egy biztonságosabb digitális világot felépíteni,

amelyben mindenki élvezheti a biztonságos technológia előnyeit."
- Richard Marko, az ESET vezérigazgatója

A világ számos pontján működő kutatólaboratóriumok irányítják az ESET egyedi
technológiájának fejlesztését, amely túlmutat egy egyszerű vírusirtó program

képességein.
 

NEM A TERMÉK, HANEM AZ ÜGYFÉL ÁLL A KÖZÉPPONTBAN!
 

Az ESET a vírusvédelem úttörőjeként kezdte meg pályafutását egy díjnyertes,
kártevőket észlelő szoftver megalkotásával. Jelenlegi célkitűzése az, hogy mindenki

élvezhesse a technológia lélegzetelállító előnyeit. 
 

VÉDELEM A VILÁG BÁRMELY TÁJÁN
 

Az ESET megvédi a számítógépeket és a mobileszközöket, gondoskodik az értékes
céges adatok biztonságáról, és biztonságos ügymenetet tesz lehetővé. Világszerte

több mint 200 országban és területen biztosítanak védelmet, és segítenek felfedezni
és felhasználni az internet nyújtotta előnyöket.



ESET Protect csomagok
 

Biztosítsd vállalkozásodat az új ESET PROTECT
felhőalapú vírusvédelmi csomagokkal!

 
Ismerd meg az ESET új felhőalapú üzleti csomagjait,

amelyek segítenek az üzleti életben felmerülő
digitális fenyegetések megakadályozásában.

 
Világszerte több mint 100.000.000 felhasználó
élvezheti a biztonságos technológia előnyeit!

 

Lassulások nélkül
 

Az ESET megoldásai híresen
kevés erőforrást igényelnek, így

lassulás nélkül biztosítják a
megfelelő védelmet.

Technológiai előny
 

Az ESET az elmúlt 12 évben az
összes VB100 teszten sikeresen
szerepelt, és ezzel világcsúcsot

állított fel.

Segítség, amikor szükség van rá
 

Élvezheted az ingyenes és
világszínvonalú, Magyarországról

nyújtott, magyar nyelvű
terméktámogatást.

Vállalatod IT biztonságára
koncentrálunk

 
Az egyetlen célunk, hogy
rendszered biztonságban

legyen.



Miért előnyös partnereinknek?

A felhőalapú termékcsomagok mérettől függetlenül, havidíjas rendszerben,
testre szabható megoldást jelentenek a vállalkozások számára.

Költséghatékonyság: a felhőalapú termékcsomagok megszüntetik a
helyszíni megoldásokhoz szükséges szerver kiépítés költségeit.

Átlátható kezelés: a minden csomagban megtalálható központi
menedzsment bármikor, akár útközben is könnyedén hozzáférhető, és
segítségével egy helyről kezelhetők a különböző védelmi rétegek.

Mobileszköz-kezelés: a felhőalapú mobileszköz-menedzsment (MDM) az
ESET Endpoint Security for Android biztonsági megoldásra építve megóvja
az Android eszközöket a platformra fejlesztett fenyegetésekkel szemben,
ugyanakkor megakadályozza a rosszindulatú programok elterjedését is,
amelyek ezeken a mobileszközökön tudják megvetni a lábukat a
hálózatban. Ezen felül iOS eszközökön is biztosítják MDM funkciókat.

Nem igényel speciális IT csapatot: az ESET PROTECT Cloud egyszerű,
felhőalapú megoldásként egyetlen IT-rendszergazdát igényel, aki a gyors
aktiválási folyamatot követően bejelentkezhet a konzolba, és néhány percen
belül megkezdheti az eszközök védelmének telepítését.
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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. 

https://f-consulting.hu  erdeklodes@fcs.hu 


