Security Management Center
Tüm ESET uç nokta çözümleri, Windows veya Linux’a
kurabileceğiniz ESET Security Management Center
ile tek panelden yönetilebilir. Ayrıca, hızlı ve basit
kurulum için, kolayca içe aktarabileceğiniz sanal araç da
mevcuttur.
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ÇÖZÜME GENEL BAKIŞ

Avrupa’nın 1 numaralı uç nokta güvenliği iş
ortağından; çok katmanlı teknoloji, makine
öğrenimi ve insan uzmanlığının dinamik denge
içinde birlikte çalıştığı çözümler

Teknoloji
Ürünlerimiz ve teknolojimizin
3 temel unsuru vardır

ESET LIVEGRID®

MAKİNE ÖĞRENİMİ

İNSAN UZMANLIĞI

Fidye yazılımı gibi bir sıfır gün
tehdidi görüldüğünde, zararlı
dosya, tehdidi yok eden ve
davranışları izleyen, bulut tabanlı
kötü amaçlı yazılım koruma
sistemimize (LiveGrid®) gönderilir.
Bu sistemin sonuçları, herhangi
bir güncellemeye gerek duymadan
dakikalar içinde tüm dünyadaki uç
noktalara aktarılı

Gelen örnekleri temiz, istenmeyen
türden olabilecek veya zararlı
olarak doğru şekilde etiketlemek
için sinir ağlarının ve özenle
seçilmiş algoritmaların birleşik
gücünü kullanır.

Dünya çapında güvenlik
araştırmacıları, gün boyu en iyi
tehdit istihbaratını sağlamak
için üst düzey bilgilerini ve son
haberleri paylaşıyor.

Sürekli gelişen tehditler için tek bir savunma katmanı yeterli
değildir. Tüm ESET uç nokta güvenliği ürünleri; zararlı yazılımları
yürütme öncesinde, sırasında ve sorasında tespit etme
yeteneğine sahiptir. Zararlı yazılımların sadece belirli bir çalışma
aşamasından daha fazlasına odaklanmamız sayesinde, mümkün
olan en yüksek düzeyde korumayı sunabiliyoruz.

ESET farkı
ÇOK KATMANLI KORUMA

BENZERSİZ PERFORMANS

Çok katmanlı teknoloji, makine öğrenimi ve insan
uzmanlığını birleştirerek müşterilerimize mümkün
olan en üst düzey korumayı sağlayabiliyoruz. Algılama,
düşük yanlış tespitler ve performansın en iyi dengesini
sunabilmek için teknolojimiz, sürekli değişir ve gelişir.

Bir şirketin en büyük endişesi, uç nokta çözümlerinin
performansı kötü etkilemesidir. ESET ürünleri,
performans alanında sivrilmeye ve üçüncü parti
testlerde ürünlerin sistem üzerinde ne kadar hafif
çalıştığını kanıtlamaya devam ediyor.

ÇAPRAZ PLATFORM DESTEĞİ

DÜNYA ÇAPINDA VARLIK

ESET uç nokta koruma ürünleri Windows, Mac OS, Linux
ve Android dahil tüm işletim sistemlerini destekler.
Tek bir panelden, tüm uç nokta ürünleri tamamen
yönetilebilir; bunlara Mobile Device Management for
iOS ve Android de dahildir.

ESET’in dünya çapında 22 ülkede ofisleri, 13 ülkede
AR-GE laboratuvarları ve 200’den fazla ülke ve
bölgede varlığı bulunmaktadır. Bunun bize sağladığı
verilerle, kötü amaçlı yazılımları dünya genelinde
yayılmadan önce durdurabilmemiz ve teknolojilerimizi
en yeni tehditlere veya olası yeni vektörlere göre
önceliklendirebilmemiz mümkün oluyor.

ESET’ten uç nokta güvenlik çözümleri

ESET Endpoint Security for Windows/Mac/Android
ESET Endpoint Antivirus for Windows/Mac/Linux Desktop
ESET File Security for Windows Server/Linux/FreeBSD/Azure
ESET Mobile Device Management for Apple iOS

