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ЧОМУ ESET?



Провідна компанія 
з кібербезпеки в ЄС



1+ МЛРД ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІВ
технологій ESET



400+ тисяч 180+
КОРПОРАТИВНИХ

КОРИСТУВАЧІВ
КРАЇН ГЛОБАЛЬНИХ

ЦЕНТРІВ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
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23
глобальні

офіси
Братислава Київ

Офіційний 
дистриб’ютор

в Україні



ВИЗНАННЯ ЕКСПЕРТІВ



Більше 15 років продукти ESET 
офіційно представлені на території 

України



 Першість ESET на ринку ІТ-безпеки України
 Розширена партнерська мережа - близько 800 компаній-партнерів на всій території
України
 Офіційний дистриб'ютор в Україні з 2005 року (підтримка з питань придбання, технічна
допомога, здійснення маркетингової діяльності)
 Локальні спеціалісти щорічно проходять сертифікацію в центральному офісі ESET 
у Братиславі (Словаччина)
 Реалізовано сотні проектів з ІТ-безпеки з використанням продуктів ESET в Україні
 Розробка і впровадження автоматизованих систем централізованого управління
антивірусним захистом в найбільших державних організаціях
 Активна участь локальних фахівців у розслідуванні масштабних кібератак в Україні
 Публікації унікальних досліджень сучасних кіберзагроз та розроблення рекомендацій
щодо їх запобігання
 Навчання представників компаній-партнерів і корпоративних клієнтів
 Лояльна цінова політика, стабільні ціни в гривнях
 Безкоштовна цілодобова технічна підтримка в Україні з 2005 року
(за тел .: +38044 545 77 26 або ел. поштою: support@eset.ua)

ESET в Україні



ЦІЛОДОБОВА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА В УКРАЇНІ

Зручні способи звернення:

- телефон
- запит дзвінка
- електронна пошта
- запит через веб-сайт
- запит через продукт

Миттєва допомога 
у режимі реального часу:
- консультації по телефону
- листування
- віддалене підключення (ПК)

Вирішення питань з:

- встановлення
- активації
- налаштування 
- використання 



ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ ДССЗЗІ УКРАЇНИ

Переглянути всі висновки

https://www.eset.com/ua/about/why-eset/experts/


ТЕХНОЛОГІЯ ESET



ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ
ВИКОНАННЯ
ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ

Захист 
від ботнетів

Хмарні сервіси 
LiveGrid®

Захист від 
експлойтів

Сканер скриптів 
(AMSI)

Глибокий 
поведінковий 
аналіз

Розширений 
сканер пам’яті

Захист від 
програм-
вимагачів

Розширене машинне 
навчання (вбудоване)

Вбудована 
пісочниця

Захист від 
мережевих атак

Контроль 
пристроїв

Сканер 
UEFI

Родові 
виявлення

Репутація 
та кеш



Особливості технологій

Високий 
рівень 

виявлення

Мінімальний 
вплив на 

продуктивність

Легкість 
використання

Надійність



РЕАГУВАННЯ

ПРОГНОЗУВАННЯ

ВИЯВЛЕННЯ

ЗАПОБІГАННЯ



ПРОДУКТОВА БІЗНЕС-ЛІНІЙКА ESET



Цілісний підхід ESET до корпоративної безпеки
ЗАХИСТ РОБОЧИХ СТАНЦІЙ
Захист комп’ютерів і ноутбуків
ESET Endpoint Antivirus для Windows
ESET Endpoint Antivirus для macOS
ESET Endpoint Antivirus для Linux
ESET Endpoint Security для Windows
ESET Endpoint Security для macOS

Захист мобільних пристроїв
ESET Endpoint Security для Android
ESET MDM для iOS & iPadOS

Шифрування даних
ESET Endpoint Encryption
ESET Full Disk Encryption

Двофакторна аутентифікація
ESET Secure Authentication

Захист хмарного середовища
ESET Cloud Office Security

ЗАХИСТ СЕРВЕРІВ
Захист файлових серверів
ESET Server Security для Microsoft Windows Server
ESET Server Security для Linux
ESET Server Security для Microsoft Azure

Захист поштових серверів
ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server
ESET Mail Security для IBM Domino

Захист для Microsoft SharePoint Server
ESET Security для Microsoft SharePoint Server

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ 
ТА ІНСТРУМЕНТИ
Хмарний сервіс захисту
ESET Threat Inteligence

Виявлення та відслідковування загроз
ESET Enterprise Inspector

Аналіз у хмарній пісочниці
ESET Dynamic Threat Defense

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС

Запобігання витокам даних
Safetica

Аналіз мережевого трафіку
GREYCORTEX MENDEL

Резервне копіювання та відновлення даних
Xopero



Віддалене управління

Захист файлових серверівЗахист робочих станцій

ОРГАНІЗАЦІЯ 

Двофакторна
аутентифікація

Повнодискове
шифрування

Хмарна
пісочниця

Захист поштових серверів

Виявлення
та відслідковування

загроз

Запобігання
витокам даних

(DLP)

Резервне 
копіювання

Аналіз
мережевого

трафіку

Захист хмарних 
додатків Microsoft 365 



Віддалене управління

Захист файлових серверівЗахист робочих станційДвофакторна
аутентифікація

Повнодискове
шифрування

Хмарна
пісочниця

Захист поштових серверів

Виявлення
та відслідковування

загроз

Запобігання
витокам даних

(DLP)

Резервне 
копіювання

Аналіз
мережевого

трафіку

Захист хмарних 
додатків Microsoft 365 

ОРГАНІЗАЦІЯ



Єдина консоль управління 
продуктами ESET



ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ В ХМАРІЛОКАЛЬНА ІНСТАЛЯЦІЯ 

У попередніх версіях відомий як 
ESET Cloud Administrator

ВАРІАНТИ РОЗГОРТАННЯ

У попередніх версіях відомий як
ESET Security Management Center 



① Централізоване управління з хмари ─ налаштування, управління 
та моніторинг  захисту всієї корпоративної мережі з єдиної консолі управління

② Масштабованість ─ завдяки здатності легко пристосовуватись 
до змін розмірів мережі підходить як для малих підприємств, 
так і для корпорацій

③ Універсальність ─ інтуїтивно зрозуміла платформа управління 
для простого використання підприємствами будь-якого розміру, 
але в той же час всеосяжна та комплексна для найвибагливіших користувачів



ПЕРЕВАГИ

Всебічний
огляд мережі

Повне управління
безпекою

Гнучкі
звіти

Автоматизоване
управління захистом

Зручний
інтерфейсІнвентаризація апаратного 

та програмного забезпечення



ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД
Для надання доступу до частини
консолі ESET PROTECT можна
створити кілька користувачів
та груп дозволів. Це дозволяє
впорядкувати обов'язки у великих 
колективах корпорацій. 

КОНТРОЛЬ ПОЛІТИК
Адміністратори можуть
встановлювати декілька політик
для одного комп'ютера або групи, 
переносити політику
для успадкованих дозволів
та надавати можливість
налаштовувати користувачам
параметри політики.

ПІДТРИМКА SIEM ТА SOC
ESET PROTECT повністю підтримує
інструменти SIEM і може виводити
всю інформацію журналу                      
в поширений формат JSON 
або LEEF, забезпечуючи інтеграцію
з операційними центрами 
безпеки (SOC).

Детальніше про консоль управління

https://www.eset.com/ua/business/security-management/


Віддалене управління

Захист файлових серверівЗахист робочих станційДвофакторна
аутентифікація

Повнодискове
шифрування

Хмарна
пісочниця

Захист поштових серверів

Виявлення
та відслідковування

загроз

Запобігання
витокам даних

(DLP)

Резервне 
копіювання

Аналіз
мережевого

трафіку

Захист хмарних 
додатків Microsoft 365

ОРГАНІЗАЦІЯ



Класичний антивірусний захист Комплексний захист

Windows macOS Linux Windows macOS

ЗАХИСТ РОБОЧИХ СТАНЦІЙ

Android



Кросплатформна підтримка



Антивірус та Антишпигун ● ●

Антифішинг ● ●

Захист від програм-вимагачів ● ●

Захист від експлойтів ● ●

Захист від ботнетів ● ●

Захист від мережевих атак ● ●

Розширений сканер пам’яті ● ●

Сканер UEFI ● ●

Система запобігання вторгненням (HIPS) ● ●

Контроль пристроїв ● ●

Машинне навчання ● ●

Хмарна система захисту від шкідливих програм ● ●

Система захисту у режимі реального часу ● ●

Веб-контроль ─ ●

Двосторонній брандмауер ─ ●

Антиспам ─ ●

Функціонал продуктів може змінюватись залежно від ОС Інтерактивна довідка Інтерактивна довідка

Детальніше про продукт Детальніше про продукт

https://help.eset.com/eea/7/uk-UA/
https://help.eset.com/ees/7/uk-UA/
https://www.eset.com/ua/business/solutions/endpoint-protection/
https://www.eset.com/ua/business/solutions/endpoint-protection/


Захист мобільних пристроїв

• Багаторівневий захист 
• Машинне навчання
• Сканування за вимогою
• Сканування під час заряджання батареї
• Антифішинг
• Захист від деінсталяції
• Фільтрація дзвінків та SMS-повідомлень
• Контроль додатків
• Антикрадій

Детальніше про продукт
Інтерактивна довідка

https://eset.ua/ua/products/for_business/mobile_security/android_security
https://help.eset.com/eesa/2/ru-RU/


Віддалене управління

Захист 
файлових серверів

Захист робочих станційДвофакторна
аутентифікація

Повнодискове
шифрування

Хмарна
пісочниця Захист 

поштових серверів

Виявлення
та відслідковування

загроз

Запобігання
витокам даних

(DLP)

Резервне 
копіювання

Аналіз
мережевого

трафіку

Захист хмарних 
додатків Microsoft 365 

ОРГАНІЗАЦІЯ



ЗАХИСТ СЕРВЕРІВ

Захист файлових серверів Захист поштових серверів та Sharepoint

Microsoft Windows Server Microsoft Exchange Server IBM Domino

LinuxMicrosoft Azure Sharepoint



Захист файлових серверів
• Антивірус та Антишпигун

• Система запобігання вторгненням (HIPS)

• Захист від програм-вимагачів

• Захист від мережевих атак

• Захист від ботнетів

• Захист від експлойтів

• Розширений сканер пам’яті

• Вбудована підтримка кластерів

• Антифішинг

• Контроль пристроїв

• Помодульна інсталяція

• Оптимізація сканування

Детальніше про продукт Функціонал продуктів може змінюватись залежно від ОС

https://www.eset.com/ua/business/solutions/file-server-security/


Захист поштових серверів

• Антивірус та Антишпигун

• Антиспам

• Антифішинг

• Правила

• Управління поштовим карантином

• Захист поштових скриньок + власна файлова система сервера

• Вбудована підтримка кластерів

• Віддалене управління

Детальніше про продукт Функціонал продуктів може змінюватись залежно від ОС

https://www.eset.com/ua/business/solutions/mail-security/


Захист серверів Microsoft Sharepoint

• Антивірус та Антишпигун

• Захист від мережевих атак

• Захист від програм-вимагачів

• Система запобігання вторгненням (HIPS)

• Захист від ботнетів

• Сканування бази даних

• Правила об’єктів бази даних

• Розширений сканер пам’яті, Захист від експлойтів

• Вбудована підтримка кластерів

• Антифішинг, Контроль пристроїв

• Віддалене управління

для

Детальніше про продукт Функціонал продуктів може змінюватись залежно від ОС

https://www.eset.com/ua/business/solutions/mail-security/


Віддалене управління

Захист файлових серверівЗахист робочих станцій

ОРГАНІЗАЦІЯ

Двофакторна
аутентифікація

Шифрування

Хмарна
пісочниця

Захист поштових серверів

Виявлення
та відслідковування

загроз

Запобігання
витокам даних

(DLP)

Резервне 
копіювання

Аналіз
мережевого

трафіку

Захист хмарних 
додатків Microsoft 365 



ШИФРУВАННЯ

Шифрування даних Шифрування диска



Шифрування даних

• Повне шифрування диска 

• Шифрування змінних медіа носіїв

• Шифрування файлів та папок

• Шифрування повідомлень електронної пошти

• Централізоване управління

• Управління ключами шифрування

• Корпоративний проксі-сервер

Детальніше про продукт
Інтерактивна довідка

https://www.eset.com/ua/business/solutions/identity-data-protection/
https://help.eset.com/eee_server/3/en-US/


ВЕБ-ІНТЕРФЕЙС 
АДМІНІСТРАТОРА

ПРОКСІ-СЕРВЕР

РОБОЧА СТАНЦІЯ                                          
З ESET ENDPOINT ENCRYPTION

HTTPS HTTPS

СЕРВЕР 
УПРАВЛІННЯ



Шифрування диска

• Шифрування системних дисків, окремих розділів
або цілих дисків

• Підтримка Windows та Mac

• Управління через ESET PROTECT

• Віддалене налаштування політики паролів

• Розгортання, активація та шифрування в один клік

• Гнучкість ліцензування

• Можливість збільшити кількість пристроїв

• Віддалене управління ключами шифрування на пристроях

Детальніше про продукт
Інтерактивна довідка

https://www.eset.com/ua/business/solutions/identity-data-protection/
https://help.eset.com/efde/ru-RU/


Повнодискове шифрування, вбудоване          
в консоль віддаленого управління

Відповідність нормам 
захисту даних, 

таких як GDPR та інші

Віддалений моніторинг 
шифрування на пристроях 

користувачів

Захист даних компанії                     
за допомогою простого 
та потужного рішення



Повнодискове шифрування      ● ●

Шифрування змінних носіїв — ●

Шифрування файлів і папок — ●

Плагін Outlook для повідомлень 
електронної пошти та вкладень

— ●

Віртуальні диски 
та зашифровані архіви

— ●

Ліцензування За пристроями За користувачами

Опції покупки
Доповнення до рішень ESET 
для захисту робочих станцій

Окремий продукт

Доступність щомісячного ліцензування в 
рамках програми MSP

● —

Детальніше Детальніше

https://eset.ua/ua/for_business/msp
https://www.eset.com/ua/business/solutions/identity-data-protection/
https://www.eset.com/ua/business/solutions/identity-data-protection/


Віддалене управління

Захист файлових серверівЗахист робочих станційДвофакторна
аутентифікація

Шифрування
даних

Хмарна
пісочниця

Захист поштових серверів

Виявлення
та відслідковування

загроз

Запобігання
витокам даних

(DLP)

Резервне 
копіювання

Аналіз
мережевого

трафіку

Захист хмарних 
додатків Microsoft 365 

Захист робочих станцій

ОРГАНІЗАЦІЯ



Двофакторна аутентифікація



• Безпечний доступ до мережі компанії та корпоративних даних

• Розроблена для використання в існуючій ІТ-інфраструктурі

• Програмне рішення – відсутня необхідність у додаткових пристроях 
або токенах

• Легка інсталяція та налаштування

• Підтримка хмарних технологій

• Підтримка VPN

• Багато методів аутентифікації – SMS-повідомлення, мобільний
додаток, push-сповіщення, апаратні токени та спеціалізовані методи 
доставки OTP

• Управління з веб-браузера

Детальніше про продукт

Інтерактивна довідка

https://www.eset.com/ua/business/solutions/identity-data-protection/
https://help.eset.com/esa/30/uk-UA/




Віддалене управління

Захист файлових серверівЗахист робочих станційДвофакторна
аутентифікація

Повнодискове
шифрування

Хмарна
пісочниця

Захист поштових серверів

Виявлення
та відслідковування

загроз

Запобігання
витокам даних

(DLP)

Резервне 
копіювання

Аналіз
мережевого

трафіку

Захист хмарних 
додатків Microsoft 365 

ОРГАНІЗАЦІЯ



Хмарна пісочниця



Виявлення нових видів загроз

Виявлення 
«0-денних» загроз

Виявлення 
на основі поведінки

Хмарна 
пісочниця



Чому ESET Dynamic Threat Defense?

Мобільність
ESET Dynamic Threat Defense може
аналізувати файли незалежно від місця
перебування користувачів.

Повний огляд
Кожен зразок можна переглянути
у консолі управління ESET PROTECT.

Неперевершена швидкість
Рішення аналізує більшість зразків
менше, ніж за 5 хвилин.

Захист поштових серверів
ESET Dynamic Threat Defense взаємодіє 
безпосередньо з ESET Mail Security 
для виявлення шкідливих листів.

Спеціальні налаштування
ESET Dynamic Threat Defense дозволяє
налаштувати детальну політику
для кожного комп’ютера.

Детальніше про продукт

https://www.eset.com/ua/business/solutions/cloud-sandbox-analysis/




Віддалене управління

Захист файлових серверівЗахист робочих станційДвофакторна
аутентифікація

Повнодискове
шифрування

Хмарна
пісочниця Захист поштових серверів

Виявлення та 
відслідковування

загроз

Запобігання
витокам даних

(DLP)

Резервне 
копіювання

Аналіз
мережевого

трафіку

Захист хмарних 
додатків Microsoft 365 

ОРГАНІЗАЦІЯ



Виявлення та відслідковування прихованих загроз



Захист від цілеспрямованих атак

Виявлення Перегляд Реагування

Знайти підозрілу
аномалію

Який об’єкт задіяний? 
Коли це трапилося?

Як це трапилося?

Блокування загрози
Видалення загрози



Як це працює? 

 Збирає події в режимі реального часу

 Забезпечує розширену фільтрацію та сортування

 Використовує репутаційну систему ESET

 Надає можливість створювати власні правила для сповіщень

 Забезпечує блокування та відновлення



Інші EDR-рішення ESET Enterprise Inspector 

Легкість
використання Складні Легке – фокусується на робочому 

процесі

Ідентифікатори 
атаки Прості фіди IoC Поєднує поведінку та репутацію

Виявлення
загроз Пошук відомих IoC «Знаходить голку в копиці сіна» –

фільтрує події

Прозорість
Відсутні аргументи для оцінки
(наприклад, за допомогою 
машинного навчання)

Легко зрозуміти причину 
визначення об’єкта як підозрілого



Інші EDR-рішення ESET Enterprise Inspector 

Відкритість
Однакові методи виявлення
для всіх активів та 
користувачів

Можливість налаштування
виявлення для різних активів
компанії

Виявлення Єдиний рівень, IOC або
мультисканування Набір рівнів безпеки ESET

Безфайлові
атаки

Спрямовані на виконувані 
файли

Виконувані файли + скрипти, 
експлойти, руткіти, вбудоване 
програмне забезпечення, 
мережеві атаки

Розгортання Тільки хмарна версія
Захищена локальна архітектура, 
підтримка автономних
середовищ, які розгортаються
в хмарі



Основні переваги

Побудоване на основі багаторівневої технології з точним
виявленням та мінімальним показником помилкових спрацювань

Спеціальні виявлення з урахуванням потреб організації

Безпечне та гнучке розгортання незалежно від місця
розташування/підключення до мережі

Детальніше про продукт

https://www.eset.com/ua/business/solutions/endpoint-detection-response/




Віддалене управління

Захист файлових серверівЗахист робочих станційДвофакторна
аутентифікація

Шифрування
даних

Хмарна
пісочниця

Захист поштових серверів

Виявлення
та відслідковування

загроз

Запобігання
витокам даних

(DLP)

Резервне 
копіювання

Аналіз
мережевого

трафіку

Захист хмарних 
додатків Microsoft 365 

ОРГАНІЗАЦІЯ



Захист хмарної пошти та сховища 



 Використання такого ж механізму виявлення, 
як і в локальних продуктах
• Антиспам
• Антифішинг
• Захист від шкідливих програм
• Карантин для файлів

 Захист найбільш популярних сервісів Microsoft 365 
• Exchange Online
• OneDrive
• Teams
• SharePoint Online

 Легке впровадження та зручність функціоналу 
для малого та середнього бізнесу, а також MSP

Детальніше про продукт

Інтерактивна довідка

https://www.eset.com/ua/business/cloud-office-security/
https://help.eset.com/ecos/uk-UA/


А Н Т И Ф І Ш И Н Г

Ф І Л ЬТ Р А Ц І Я С П А М У

С К А Н У В А Н Н Я Н А  Н А Я В Н І С Т Ь  З А Г Р О З

ESET Cloud Office Security забезпечує розширений захист
додатків Microsoft 365. 

Поєднання фільтрації спаму, захисту від шкідливих програм         
та фішингових атак допомагає захистити пошту, сховища 
та додатки для спільної роботи. Тоді як хмарна консоль 
дозволяє переглядати об'єкти в карантині та одразу повідомляє 
про виявлення кіберінциденту.



ФУНКЦІЇ

Детальніше про продукт

Управління карантином
Адміністратор може перевірити об'єкти у карантині
і прийняти рішення про їх видалення або дозвіл
на перегляд. 

Політики 
Налаштування захисту на основі політик можна
змінювати та призначити вибраним користувачам
або групам.

Команди та клієнти
Окрім захисту користувачів, адміністратори можуть 
переглядати налаштування та призначені політики 
для певних команд Teams або клієнтів SharePoint.

Журнали
Усі дії заносять до журналів, зокрема і сканування,  
під час яких не було виявлено жодних об’єктів.

Автоматичний захист
Під час увімкнення цього параметру адміністратор
може бути впевнений, що будь-які нові користувачі, 
створені в Microsoft 365, будуть автоматично 
захищені без потреби додавати їх окремо у консолі.

Гнучкість 
Відсутній максимальний ліміт кількості користувачів, 
які можливо захистити, мінімальна кількість 
користувачів – 5. 

https://www.eset.com/ua/business/solutions/cloud-security/


Переваги для користувачів

 Без спаму персонал може краще зосередитися 
на важливих завданнях

 Адміністратори мають повний контроль над усіма листами в карантині 
та користувачами, які найчастіше стають цілями атак 

 Підприємства захищені від перебоїв в роботі, 
спричинених атаками через електронну пошту та інші хмарні додатки

 Адміністратор одразу отримує сповіщення про виявлені об’єкти
та може вжити негайних заходів



Додатковий сервіс захисту



Хмарний сервіс захисту

• Доступ до найактуальнішої інформації про загрози

• Завчасне попередження про цілеспрямовані шкідливі 
програми, діяльність ботнетів та цілеспрямовані фішинг-атаки

• Автоматичний аналіз зразків

• Інформаційний канал

• Зручність використання

Детальніше про сервіс

https://www.eset.com/ua/business/threat-intelligence/


ESET Threat Intelligence

Функціонал Рівні Звіти та дані
• Автоматичне створення звітів

на основі завантажених вручну файлів
або SHA1-хешів

Автоматичний аналіз зразків Звіт про зразки

• Звіти на основі YARA правил 
користувача, які формуються
у випадку здійснення
цілеспрямованих ботнет-атак

• Автоматичне створення щотижневих
звітів із інформацією про виявлені
загрози/ботнети

• Звіти, які формуються у випадку
здійснення цілеспрямованих
фішинг-атак

Завчасне попередження
Звіт про цілеспрямовані загрози
Звіт про діяльність ботнетів
Звіт про цілеспрямовані
фішинг-атаки

• Фід даних створений для інтеграції
в існуючу систему Security Information
and Event Management (SIEM)

Фід даних Ботнет фід



Віддалене управління

Захист файлових серверівЗахист робочих станційДвофакторна
аутентифікація

Шифрування
даних

Хмарна
пісочниця

Захист поштових серверів

Виявлення
та відслідковування

загроз

Запобігання
витокам

даних (DLP)

Резервне 
копіювання Аналіз

мережевого
трафіку

Захист хмарних 
додатків Microsoft 365

ОРГАНІЗАЦІЯ



Запобігання витокам даних Аналіз мережевого трафіку

Резервне копіювання та відновлення даних



Запобігання витокам даних

• Запобігання всім випадкам витоку даних

• Виявлення підозрілих дій

• Виявлення змін в продуктивності та небезпечних тенденцій 
протягом певного часу

• Захист даних у разі їх втрати

• Управління змінними пристроями

• Безпека BYOD

• Контроль пристроїв, друку, додатків та обмеження 
надмірного використання Інтернет-мережі

• Шифрування даних 

• Веб-фільтрація

• Високий рівень cтійкості до несанкціонованих вторгнень

• Режими інформування та тестування

• Звітування про активність

• Єдина консоль управління

Захист даних

Продуктивність Інциденти безпеки

Найбільш активні додатки

Детальніше про продукт

https://www.eset.com/ua/business/safetica/


Аналіз мережевого трафіку

• Потужні можливості для швидкого виявлення та реагування

• Глибокий огляд внутрішньої мережі

• Визначення загроз та запобігання шкоді

• Виявлення загроз у пристроях IoT

• Технологія на основі потоків та пакетів

• Моніторинг додатків

• Потужна експертиза

• Моніторинг продуктивності мережі

• Аналіз поведінки мережі 

• Потужний і простий у використанні

Детальніше про продукт

https://www.eset.com/ua/business/network-security-greycortex-mendel/


Резервне копіювання та відновлення даних

• Резервне копіювання робочих станцій, серверів, 
мобільних пристроїв та віртуальних машин

• Резервне копіювання баз даних, поштових скриньок 
та мережевих дисків

• Резервне копіювання MS Exchange

• Резервне копіювання стану системи

• VHD, резервне копіювання образу та резервне копіювання 
на магнітну стрічку

• Резервне копіювання на робочому місці та поза ним

• Відновлення даних

• Реплікація з місця на місце

• Відновлення системи з нуля

• Резервне копіювання LAN/WANДетальніше про продукт

https://www.eset.com/ua/business/xopero/


Локальне резервне 
копіювання та відновлення 

даних Xopero

Хмарне резервне 
копіювання даних Xopero

Резервне копіювання
та відновлення даних

на пристроях QNAP

Всебічне та комплексне програмне 
забезпечення для резервного 

копіювання та відновлення даних, 
яке інсталюється в існуючу 

ІТ-інфраструктуру.

Розширене хмарне резервне 
копіювання для комп’ютерів, 

серверів та віртуальних середовищ 
із захистом необмеженої кількості 
пристроїв та гнучкістю зберігання.

Розроблене для серверів QNAP NAS, 
рішення забезпечує професійний 
захист усіх корпоративних даних.



ВСЕБІЧНИЙ ЗАХИСТ МЕРЕЖІ



НОВИНКА 2021

Вид поставки
з локальним управлінням ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
з хмарним 
та локальним управлінням ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Кількість ПК 5+ 5+ 5+ 5+ 250+ 5+

Класичний захист робочих станцій* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Комплексний захист робочих станцій** ✓ ✓ ✓ ✓

Захист файлових серверів ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Хмарна пісочниця ✓ ✓ ✓ ✓

Повнодискове шифрування ✓ ✓ ✓
Захист поштових серверів ✓ ✓

Захист хмарних додатків (Office 365)
✓

(тільки хмарне 
управління)

Виявлення та відслідковування загроз (EDR)
✓

(тільки локальне 
управління)

Детальніше Детальніше Детальніше Детальніше Детальніше Детальніше

* До складу входить ESET Endpoint Antivirus ** До складу входить ESET Endpoint Security

ПОТУЖНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАГАТОРІВНЕВОГО ЗАХИСТУ

https://www.eset.com/ua/business/essential-protection-bundle/
https://www.eset.com/ua/business/entry-protection-bundle/
https://www.eset.com/ua/business/advanced-protection-bundle/
https://www.eset.com/ua/business/complete-protection-bundle/
https://www.eset.com/ua/business/enterprise-protection-bundle/
https://www.eset.com/ua/business/mail-protection-bundle/


Віддалене управління

Захист файлових серверів
Windows | Linux

Захист робочих станцій
Windows | Linux | Mac | Android 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

Повнодискове
шифрування
Windows | Mac

Хмарна
пісочниця

Виявлення
та відслідковування

загроз (EDR)

ПОЄДНУЙТЕ ПОТРІБНІ КАТЕГОРІЇ ЗАХИСТУ

Захист поштових серверів
Microsoft Exchange Server

IBM Domino

@

Захист додатків 
Microsoft 365



КОРИСТУЙТЕСЬ ПЕРЕВАГАМИ

 Зручність використання
 Швидке налаштування
 Допомога кваліфікованих технічних спеціалістів 

вже на етапі тестування та розгортання продуктів
 Централізоване управління
 Єдиний ліцензійний ключ для активації усіх компонентів

 Всебічний захист

 Вигідна ціна



Багатофакторна аутентифікація Запобігання втраті даних (DLP)

ПОТРІБНИЙ ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ?



Шифрування даних Резервне копіювання
та відновлення даних

Аналіз мережевого
трафіку

ПОТРІБНИЙ ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ?



Технічні питання
та розгортання рішень:

support@eset.ua

Отримання додаткових 
матеріалів:
pr@eset.ua

Питання ліцензування 
та підбору рішення:

sales@eset.ua
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