
ESET Endpoint Antivirus 

Послідовник легендарної програми ESET NOD32 Antivirus Бізнес-версія. 
Рішення нового покоління традиційно володіє високою продуктивністю 
роботи і точністю виявлення загроз. Крім цього, рішення ESET Endpoint 
Antivirus використовує передові технології, в тому числі хмарні, для 
надання ще більш якісного захисту робочих станцій. Можливість 
віддаленого управління та мінімальне споживання системних ресурсів 
роблять даний продукт кращим рішенням, як для малих, так і великих 

підприємств. 

Основні функції та переваги продукту: 

 Антивірус та Антишпигун 
 Система запобігання вторгненням (HIPS) 
 Управління пристроями 
 Автоматична перевірка змінних носіїв 
 Кроссплатформний захист 
 Мінімальне споживання системних ресурсів 
 Журнали різних форматів 
 Управління оновленнями 

Більш детальна інформація http://eset.ua/ua/products/for_business/for_workstations/antivirus  

ESET Endpoint Security 

Послідовник продукту ESET Smart Security Бізнес-версія. Забезпечує 
проактивний захист робочих станцій з багаторівневим виявленням 
шкідливих програм. Завдяки вбудованим модулям — Антивірус, 
Антишпигун, Персональний брандмауер та Веб-контроль — рішення 
ESET Endpoint Security забезпечує комплексний захист від відомих і 
раніше невідомих видів вірусів, троянських та шпигунських програм, 
руткітів і багатьох інших видів Інтернет-загроз. Інструмент ESET Remote 

Administrator дозволяє віддалено управляти та змінювати налаштування безпеки для робочих станцій з єдиної 
консолі. 

Основні функції та переваги продукту: 

 Антивірус та Антишпигун 
 Система запобігання вторгненням (HIPS) 
 Веб-контроль 
 Аутентифікація довірених зон 
 Двосторонній персональний брандмауер 
 Антиспам модуль 
 Управління змінними пристроями 
 Помодульна інсталяція 
 Кроссплатформний захист 
 Мінімальне споживання системних ресурсів  
 Журнали різних форматів 
 Управління оновленнями 

Більш детальна інформація http://eset.ua/ua/products/for_business/for_workstations/security   

ESET Endpoint Security для Android 

Побудований на основі рішення ESET Mobile Security, новий продукт 
ESET забезпечує безпеку смартфонів та планшетів під управлінням 
операційної системи Android. Завдяки широкому спектру функцій та 
можливості віддаленого управління за допомогою інструменту ESET 
Remote Administrator продукт ESET Endpoint Security для Android 
забезпечує додатковий рівень захисту конфіденційної інформації у 
корпоративній мережі. 

Основні функції та переваги продукту: 

http://eset.ua/ua/products/for_business/for_workstations/antivirus
http://eset.ua/ua/products/for_business/for_workstations/security


 Виявлення на основі поведінкового аналізу 
 Система безпеки Антикрадій — віддалене блокування, віддалена очистка, SIM-відповідність, GPS-

локалізація, SMS/MMS Антиспам 
 Блокування дзвінків 
 Контакти адміністратора 
 Аудит безпеки з вбудованим менеджером завдань 
 ESET USSD Control — перевірка потенційно шкідливих телефонних номерів 
 Новий графічний інтерфейс користувача 
 Захист від несанкціонованої деінсталяції 
 Підтримка ESET Remote Administrator 

Більш детальна інформація http://eset.ua/ua/products/for_business/for_workstations/security_android   

ESET Mobile Security Бізнес-версія 

Розроблений під операційні системи Windows Mobile та Symbian, 
продукт ESET Mobile Security Бізнес-версія забезпечує надійний захист 
даних і конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу або 
використання.  

Основні функції та переваги продукту: 

 Проактивний захист від усіх видів загроз 
 Персональний брандмауер 

 Антиспам модуль 
 Антикрадій модуль 
 Контроль пересилання даних у роумінгу та вартість дзвінків 
 Аудит безпеки 
 SIM -відповідність 
 Віддалене очищення 
 Захист паролем 
 Централізоване управління 

Більш детальна інформація http://eset.ua/ua/products/for_business/for_workstations/mobile_be  

 

ESET Mail Security 

Завдяки проактивній технології забезпечує всебічний захист поштових 
серверів від шкідливих програм і небажаних повідомлень.  

Основні функції та переваги продукту: 

 Проактивний захист від усіх видів загроз 
 Персональний брандмауер 
 Антиспам модуль 
 Захист від крадіжки інформації 

 Регулярні оновлення 
 Інтеграція з популярними агентами пересилання пошти 
 Легкість в управлінні 
 Віддалене управління 

Більш детальна інформація http://eset.ua/ua/products/for_business/mail_servers_security/e_mail_s_mes   

ESET File Security 

Забезпечує якісний та ефективний захист файлових серверів. Стабільна 
робота, мінімальне споживання системних ресурсів і можливість 
віддаленого управління за допомогою інструменту ESET Remote 
Administrator робить даний продукт ідеальним рішенням для різних 
видів підприємств. 

Основні функції та переваги продукту: 

 Унікальна технологія виявлення 
 Захист від спроб зараження мережею 

http://eset.ua/ua/products/for_business/for_workstations/security_android
http://eset.ua/ua/products/for_business/for_workstations/mobile_be
http://eset.ua/ua/products/for_business/mail_servers_security/e_mail_s_mes


 Комплексна система звітності 
 Безперебійна інсталяція 
 Мінімальне споживання системних ресурсів 
 Централізоване управління  

Більш детальна інформація http://eset.ua/ua/products/for_business/file_servers_security/file_win  

ESET Gateway Security 

Продукт ESET Gateway Security забезпечує якісний та ефективний захист 
HTTP та FTP трафіку від відомих і раніше невідомих вірусів, черв'яків, 
троянських і шпигунських програм, спаму та інших видів Інтернет-загроз 
при мінімальному споживанні системних ресурсів. 

Основні функції та переваги продукту: 

 Проактивне виявлення 
 Захист на рівні шлюзу 

 Безпека з'єднань 
 Двосторонній захист  
 Проста інтеграція 
 Зручний інтерфейс 
 Віддалене управління 

Більш детальна інформація http://eset.ua/ua/products/for_business/gateway_servers_security/gateway_linux  

 

 

 

 

 

 

Про компанію: 
Компанія ESET є лідером у галузі розробки антивірусного програмного 
забезпечення та представляє якісні та ефективні рішення для домашніх і 
корпоративних користувачів, здатні виявляти і знешкоджувати відомі і нові види 
загроз. Продуктова лінійка ESET включає в себе широкий асортимент рішень для 

захисту робочих станцій, серверів і мобільних пристроїв під управлінням різних операційних систем і платформ. 
Висока здатність виявлення і мінімальне споживання системних ресурсів забезпечують продуктам ESET широку 
популярність у всьому світі, а також регулярні визнання незалежних експертів і авторитетних видань. Заснована 
у 1992 році, компанія ESET сьогодні має розширену партнерську мережу й представництва у більш ніж 180 
країнах світу. Головний офіс компанії знаходиться в Братиславі, Словаччина. Компанія ESET входить до списку 
компаній, які найшвидше розвиваються у сфері високих технологій за рейтингом Deloitte Technology Fast 50 у 
ЕМЕА регіоні, що включає в себе Європу, Близький Схід та Африку. У 2010 році аналітики Gartner включили 
компанію ESET у «Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms» і визнали продукти ESET кращими 
рішеннями для корпоративного сектора. 

ESET в Україні: 
Починаючи з 2005 року, продукти ESET офіційно представлені на території України. Більше 5 років користувачі 
мають можливість безкоштовно звернутися за допомогою до служби технічної підтримки ESET в Україні, а також 
пройти курси навчання продуктам компанії ESET. Користувачами ESET є найбільші українські та міжнародні 
компанії та організації. Більш детальна інформація про компанію та продукти ESET доступна на українському 
офіційному сайті www.eset.ua.  

http://eset.ua/ua/products/for_business/file_servers_security/file_win
http://eset.ua/ua/products/for_business/gateway_servers_security/gateway_linux
http://www.eset.ua/

