
 

ESET – podstawowe informacje 

Od przeszło 30 lat firma ESET® rozwija wiodące w branży oprogramowanie i 

usługi z zakresu bezpieczeństwa IT, zapewniając konsumentom, 

przedsiębiorstwom i ich klientom na całym świecie kompleksową i 

wielopoziomowa ochronę przed nieustannie zmieniającymi się zagrożeniami 

cybernetycznymi. 

Od wielu lat ESET jest pionierem w dziedzinie uczenia maszynowego i 

technologii chmurowych, które skutecznie zapobiegają infekcjom 

złośliwym oprogramowaniem, wykrywają je i pozwalają je skutecznie 

zwalczać. ESET jest spółką prywatną która promuje badania naukowe i 

rozwój na całym świecie. 
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NASI KLIENCI 

korzysta z ochrony ESET od 2017 roku  

przeszło 9 000 urządzeń 

korzysta z ochrony ESET od 2016 roku  

przeszło 4 000 skrzynek pocztowych 

korzysta z ochrony ESET od 2016 roku  

przeszło 32 000 urządzeń 

partner ISP w zakresie bezpieczeństwa od 2008 roku  

2 miliony klientów 

SPEŁNIAMY WYMAGANIA NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW W BRANŻY 

W grudniu 2021 roku firma ESET otrzymała wyróżnienie 

Business Security APPROVED przyznawane przez AV- 

Comparatives w teście zabezpieczeń dla biznesu. 

Od wielu lat rozwiązania ESET zdobywają najwyższe 

pozycje w rankingach opinii użytkowników na platformie 

G2 i są cenione przez klientów i użytkowników na całym 

świecie. 

Rozwiązania ESET regularnie zdobywają wyróżnienia 

czołowych firm analitycznych – jednym z nich jest tytuł 

przykładowego dostawcy w sprawozdaniu „The Forrester 

Tech Tide (TM): Zero Trust Threat Detection And Response, 

02 2021”. 

Bezpieczeństwo cyfrowe. 

Rozwój pod ochroną. 



 

PROTECT MAIL PLUS 

Wielopoziomowe zabezpieczenie 

komunikacji e-mail z ochroną przed 

zagrożeniami typu zero-day 



 

PROTECT MAIL PLUS 

•  Konsola centralnego zarządzania 

• Bezpieczeństwo poczty elektronicznej 

• Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami 

Chroń swoich użytkowników i ich pocztę elektroniczną – najczęściej wykorzystywany przez cyberprzestępców wektor ataku. 

Rozwiązania należące do pakietu ESET Mail Security znacząco ułatwiają życia użytkowników zatrzymując spam i niechciane 

wiadomości zanim dotrą do ich skrzynek odbiorczych. Rozwiązanie obejmuje zaawansowaną technologię ochrony przed 

zagrożeniami, która pozwala skutecznie zwalczać nowe rodzaje zagrożeń oraz oprogramowanie ransomware. Wszystkimi 

zabezpieczeniami można zarządzać z poziomu konsoli centralnego zarządzania, którą można zainstalować w chmurze lub na 

urządzeniach lokalnych. 

• Oferuje zaawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware i atakami zero-day dzięki 

technologii sandboxingu opartej na chmurze. 

• Zapewnia ochronę przedsiębiorstwa przed problemami spowodowanymi przez ataki wykorzystujące wiadomości e-

mail oraz złośliwe oprogramowanie. 

• Przystępna konsola zarządzania ESET PROTECT Cloud obniża łączny koszt posiadania rozwiązań związanych z 

bezpieczeństwem. 

• Zdalne zarządzanie z panelem kontrolnym zapewnia kompleksową widoczność zagrożeń, użytkowników i 

elementów skierowanych do kwarantanny. 

Wszystkie rozwiązania firmy ESET mogą być kontrolowane kompleksowo z poziomu instalowanej w 

chmurze lub na lokalnym urządzeniu konsoli Unified Endpoint Management ESET PROTECT 

zapewniającej pełną widoczność sieci. 



 

 

ZAAWANSOWANA OCHRONA Z FUNKCJĄ SANDBOXINGU W CHMURZE 

SKUTECZNIE ZWALCZA OPROGRAMOWANIE RANSOMWARE 

Rozwiązanie ESET LiveGuard Advanced zapewnia proaktywną ochronę przed nowymi zagrożeniami dzięki uruchamianiu i 

wykonywaniu wszystkich przesłanych podejrzanych próbek w odizolowanej piaskownicy w chmurze, aby ocenić ich 

zachowanie na podstawie źródeł informacji o zagrożeniach, a także szerokiego wachlarza wewnętrznych narzędzi do analizy 

statycznej i dynamicznej opracowanych przez firmę ESET oraz danych na temat reputacji próbek. 

• Zaawansowane funkcje rozpakowywania i skanowania 

• Najnowocześniejsze metody uczenia maszynowego 

• Dogłębna analiza behawioralna próbek 

• Sandboxing w chmurze 

ZMINIMALIZUJ RYZYKO INFEKCJI ZA 

POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

Rozwiązanie ESET Mail Security zapewnia dodatkową warstwę ochrony, dzięki której możesz zapobiec przedostawaniu się 

spamu i złośliwego oprogramowania do skrzynek pocztowych użytkowników. Opiera się na opracowanej przez firmę ESET 

technologii wykrywania spamu i phishingu oraz ochrony serwerów, wykorzystując uczenie maszynowe, analizy dużych 

zbiorów danych oraz doświadczenie ekspertów, których połączenie pozwoliło na opracowanie wielokrotnie nagradzanej 

platformy zapewniającej bezpieczeństwo poczty elektronicznej. 

• Sprawna kontrola wiadomości poddawanych kwarantannie 

• Technologia wielowarstwowego filtrowania spamu i złośliwego oprogramowania 

• Ochrona przed phishingiem 

KONSOLA CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA 

ESET PROTECT jest opartym na chmurze lub instalowanym na lokalnych urządzeniach wielofunkcyjnym narzędziem do 

zdalnego zarządzania bezpieczeństwem sieci, współpracującym z produktami biznesowymi firmy ESET działającymi na 

wszystkich systemach operacyjnych. Rozwiązanie umożliwia wdrożenie zabezpieczeń jednym kliknięciem, natomiast konsola 

zainstalowana w chmurze zapewnia pełną widoczność sieci bez konieczności zakupu oraz obsługi dodatkowych urządzeń, co 

zmniejsza całkowity koszt posiadania rozwiązania. 

• Prosta konfiguracja i wdrożenie 

• Instalacja w chmurze nie wymaga dodatkowego sprzętu ani oprogramowania 

• Centralne zarządzanie bezpieczeństwem sieci 

• Oszczędność czasu dzięki automatyzacji zadań  


