Bulut tabanlı sandbox ile
güvenli e-posta iletişimi
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Bulut Tabanlı Konsol
E-Posta Güvenliği
Bulut Sandbox

En çok kullanılan tehdit vektörüyle kullanıcılarınızı ve e-postalarını
koruyun. ESET Mail Security çözümleri, spam’leri posta kutularına
ulaşmadan engelleyerek kullanıcıların hayatını kolaylaştırır. Bu
çözüm, sıfır gün tehditlerini ve fidye yazılımı engelleyen bulut sandbox
teknolojisini içerir. Tüm güvenlik ürünleri, bulut tabanlı bir yönetim
konsoluyla yönetilir.
• Bulut tabanlı sandbox teknolojisi ile fidye yazılıma ve sıfır gün
tehditlerine karşı gelişmiş koruma.
• E-posta kaynaklı saldırıların ve kötü amaçlı yazılımın neden olduğu
aksamalara karşı koruma.
• Kolayca erişilebilen ESET PROTECT konsolu, güvenlik yönetiminin
toplam sahip olma maliyetinin azaltır.
• Tehditlerin, kullanıcıların ve karantinadakilerin görünürlüğü için tek
bir panoda uzaktan yönetim.

Tüm ESET ürünleri, ağınıza tam bir genel bakış sunmak üzere tek bir panoda yer alan
bulut konsolu ESET PROTECT ile yönetilir.

BULUT SANDBOX TEKNOLOJİSİ İLE FİDYE
YAZILIMLARA VE SIFIR GÜN SALDIRILARINA
KARŞI GELİŞMİŞ KORUMA
ESET Dynamic Threat Defense, yollanan tüm şüpheli örnekleri
izole edilmiş ve güçlü bir bulut sandbox ortamında yürüterek sıfır
gün tehditlerine karşı proaktif koruma sağlar. Statik ve dinamik
analizler için tehdit istihbarat beslemelerini, ESET’in çoklu
dahili araçlarını ve itibar verilerini kullanarak şüpheli örneklerin
davranışını değerlendirir. Dakikalar içinde kurulur ve dağıtılır.
• Davranış Tabanlı Algılama
• Makine Öğrenimi
• Sıfır Gün Tehditlerini Algılama

KURULUŞUN E-POSTA KAYNAKLI SALDIRILARA
MARUZ KALMASINI AZALTIR
ESET Mail Security, spam ve kötü amaçlı yazılımın kullanıcıların
posta kutularına ulaşmasını engellemek üzere ek bir savunma
katmanı sağlar. Çözüm; makine öğrenimini, büyük verileri ve insan
uzmanlığını tek bir ödüllü posta güvenlik platformunda birleştiren
ESET’in tescilli spam’e, kimlik avına karşı korumasını ve ana
bilgisayar koruma teknolojisini kullanır.
• Sağlam karantina yönetimi
• Spam’i ve kötü amaçlı yazılımı filtreleyen çok katmanlı teknoloji
• Kimlik avına karşı koruma

BULUT TABANLI UZAKTAN YÖNETİM KONSOLU
ESET PROTECT, tüm işletim sistemlerinde kullanılabilen ESET
şirket güvenlik ürünleri için bulut tabanlı, çok işlevli uzaktan
bir ağ güvenlik yönetim aracıdır. Bir tıkla güvenlik dağıtımını ve
sahip olma maliyetini azaltarak ek bir donanım satın almaya veya
bulundurmaya gerek duymadan ağınızı görebilmenize olanak
sağlar.
• Dakikalar içinde kurulur ve dağıtılır
• Ek bir donanım ve yazılım yok
• Tek bir noktadan ağ güvenlik yönetimi
• Her yerden internet tarayıcı yoluyla güvenli erişim

ESET hakkında
ESET® dünya çapında 30 yılı aşkın bir süredir
işletmeler ve tüketiciler için sektör lideri BT güvenliği
yazılımları ve hizmetleri geliştiriyor, ayrıca sürekli
olarak değişen siber güvenlik tehditlerine karşı
anında ve kapsamlı koruma sağlar.

ESET özel mülkiyete aittir. Bağlı olduğumuz
herhangi bir kuruluş olmadığından, tüm
müşterilerimize tam koruma sağlamak üzere
gerekeni yapma özgürlüğüne sahibiz.
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MÜŞTERİLERİMİZDEN BAZILARI

14.000’den fazla uç nokta
2017’den beri ESET tarafından
korunuyor

4.000’den fazla posta
kutusu 2016’dan beri ESET
tarafından korunuyor

9.000’den fazla uç nokta
2016’dan beri ESET
tarafından korunuyor

2 milyon müşteri tabanı
2008’den beri ISP güvenlik
ortağı
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ESET, AV-Comparatives H1 İş
Güvenliği Testi 2020’de uç nokta
koruma çözümü konusunda
ONAYLI statüsünde ödül almıştır.

ESET, bilgi güvenliğinin
uygulanmasında ve yönetilmesinde
uluslararası çapta tanınan bir
güvenlik standardı olan ISO/IEC
27001:2013 ile uyumludur.

ESET, olağanüstü kötü amaçlı
yazılım ve kimlik avı yakalama
oranları ile en son VBSpam testinde
en yüksek final skorunu elde
etmiştir.

