GÜVENİLİR
DİJİTAL GÜVENLİK
ORTAĞINIZ
Uzun süreli işbirliği ve uzun vadeli koruma
sunmaya kararlıyız

Progress. Protected.

Biz kimiz?
BT güvenlik inovasyonunda 30 yıldır sektör lideri olan ESET, 1990’lardan bu yana
sürekli olarak gelirini arttırmaya ve dünya genelinde büyümeye devam ediyor.
ESET’in sahipleri, ödüllü özgün yazılımımızın mimarları olan dijital güvenlik
uzmanlarıdır. BT güvenliği alanında dünya genelinde hizmet veren, seçkin özel
şirketlerden biriyiz ve finansal pazarların kısa vadeli beklentilerini karşılamayı
amaçlamıyoruz. Bizim için Wall Street harika bir filmdir, bir varış noktası değildir.
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1 milyar internet
kullanıcısı ESET teknolojisi
ile korunuyor

400.000’den fazla
işletme bizim müşterimiz

200’den fazla ülke ve
bölgede hizmet veriyoruz

Dünya genelinde 13
AR&GE merkezine sahibiz

İyi sonuçlar için üç şey gereklidir
Bayii olarak, temel ilkelerimizden biri olan uzun süreli işbirliğinin keyfini
sürün. Bizimle iş yapmak çaba gerektirmez ve zaten böyle olması gerekir.
En önemlisi, son teknoloji ürünü hizmetlerimizle sizi destekleyeceğimizden
emin olabilirsiniz. İnsanları korumak için çalışıyoruz. Sunduğumuz hizmetleri
geliştirmek amacıyla ihtiyaçlarını anlamak için iş ortaklarımızı dinliyoruz.

Uzun süreli işbirliği

Başarısı kanıtlanmış teknoloji

Güçlü yerel destek ile ilişkiler geliştirin.
Şirketinizin gelişmesine yardımcı
olmak üzere, bu amaca yönelik satış
ve teknik destek kaynaklarını kullanın.

ESET AR&GE merkezleri,
itibarınızı korumak üzere
geleceğe yönelik teknolojiler
sunar. Uzun vadede müşteri
memnuniyeti ve bağlılığı sağlar.

İş yapma kolaylığı
ESET ile self-servis çözümler ve yüksek
nitelikli müşteriler elde edin. Potansiyel
müşteri oluşturma kampanyalarınızı
birlikte hazırlayalım. Hazır kampanyalar ve materyaller sunan kapsamlı
pazarlama desteğinden yararlanın.

“Görüştüğümüz tüm ESET çalışanları sektörün
en iyileri. ESET’i harika yapan şey kesinlikle
çalışanları, bu arada ürünleri de harika.”
Nathan Ware, CEO/CTO, Rain Networks, ABD

Uzun süreli işbirliği
İş ortağımız olarak, hem birinci sınıf teknolojilerden yararlanarak hem de
iş planlamasından müşteriyi elde tutmaya kadar her aşamada güçlü yerel
destek alarak uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz. Özel olarak bu konuyla
ilgilenen satış, pazarlama ve teknik destek kaynaklarıyla işbirliği yaparak, iş ortaklığımızın ve işinizin gelişeceğinden emin olabilirsiniz.

ESET’te bir isim ve bir yüz
“Özel olarak bir işle ilgilenen” insanlar vardır, bir
de “ESET’te özel olarak bir işle ilgilenen” insanlar.
Hesap Yöneticiniz yalnızca bu işe atanmış bir
kişi değildir; ihtiyacınız olanı aldığınızdan emin
olmak için elinden gelen her şeyi yapar. Destek ve
yardım almak, ESET ürünlerini ve hizmetlerini nasıl
pazarlayıp destekleyeceğiniz konusunda tavsiyelerine
başvurmak üzere her zaman ulaşabileceğiniz biridir.

Başarılı olmanızı sağlamak üzere Satış Mühendisliği
dahil olmak üzere teklifler, süreç, iş planlama ve
ek satış kaynakları konusunda yardımcı olur.
Bayii olmak yerine, yönetilen hizmet sağlayıcı (MSP)
iş modelimizi düşünebilir, hibrit veya tam donanımlı
Yönetilen Güvenlik Hizmet Sağlayıcı (MSSP) olabilirsiniz.

Yönetilen Hizmet Sağlayıcı (MSP) program
seçeneği
Satıcı olarak, tercih etmeniz durumunda MSP programından da
yararlanabilirsiniz. Yönetilen Hizmet Sağlayıcı olarak size günlük
fiyatlandırma, aylık ödeme olanağı sunuyoruz. Bu, kanal odaklı
yaklaşımımızı somutlaştıran ve yalnızca günlük olarak kullanılan lisanslar
için ödeme yapılan, uygun maliyetli bir kullandıkça öde modelidir.
Performansınızı net ve kolay bir şekilde izlemenize olanak sunan
ESET MSP programı, MSP Yönetici web ara yüzümüz sayesinde ise bir
değişiklik durumunda her seferinde bizimle iletişime geçmeye gerek
duymadan tüm lisanslardaki cihazların sayısını yönetmenize imkan
tanır. Lisans satın almanıza ve ihtiyacınız olanı, ihtiyacınız duyduğunuz
anda kolaylıkla dağıtmanıza olanak sağlayan bu programla kolaylıkla
kullanıcı ekleyebilir veya silebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan ESET’ten veya
Ingram Micro veya ConnectWise gibi tercih ettiğiniz bir dağıtım
iş ortağından satın alabilirsiniz. Hacme bağlı ücretlendirmemiz
ile daha fazla kullanıcı ekleyerek daha iyi bir fiyat alırsınız.
Zaten RMM yazılımını kullanıyor musunuz? AutoTask, ConnectWise,
Datto, Ninja, Kaseya, SolarWinds, N-Central, Tiger Paw ve
birçok RMM ve PSA sağlayıcıyla entegrasyon sunuyoruz.

İş Ortaklığı Seviyesi
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Kişisel iletişim
Altın veya Platin İş Ortağı iseniz takviminize haftalık, yüz yüze toplantıları ekleyin. Bu toplantıları
üstünkörü bir şekilde yapmıyoruz. Verimli geçen, net bir şekilde hedefe yönelik toplantılar
düzenliyoruz. Zamanınızı boşa harcamayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Satış öncesi araçlar ve destek
Sunumlarınızda yardımcı olmak üzere Satış Öncesi
Mühendisliğe erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca aşağıda
belirtilen diğer kaynaklardan da yararlanabilirsiniz:
• Ürünlerimize aşina olmanıza yardımcı olan bir ekip
• Sunumunuzu zenginleştirmek için çevrimiçi
sunumlar, web seminerleri ve diğer içerik kaynakları
• Teklif ve satış emirleri oluşturmak üzere iş ortağı
portalı.

Yerel teknik destek ve kolay
yönlendirme
Çağrı merkezi çalışanları yerine ürünlerimiz ve iş
ortaklarımızın ihtiyaçları hakkında derinlemesine bilgi
sahibi, özel olarak bu işle ilgilenen destek personelimiz
vardır. Satıcı olarak, lider bir BT güvenlik şirketinden
beklediğiniz üzere kendi dilinizde, ücretsiz ESET yerel
teknik desteğe sahip olursunuz. Hesap Yöneticiniz
yoluyla istediğiniz saatte bizi arayabilir ve teknik
destek için derhal bir yönlendirme isteyebilirsiniz.

Müşterilerin sizinle çalışmaya
başlamasını veya devam etmesini
sağlayın
Müşteriler ESET ile uzun vadeli çalışır. Sektördeki en
yüksek yenilenen oranlarından birine sahibiz. Bazı
pazarlarda bu rakam %90’a kadar varır. Bu rakamlar
gibi müşteri devamlılığı sağlamak istiyor musunuz?
ESET Müşteri Yöneticisi Ekibi, müşterilerinizin
yararlanabileceği diğer güvenlik çözümlerini
bulmak üzere müşterilerinizin gereksinimlerini
düzenli olarak analiz eder. Müşterileriniz güvende
hissederse bağlılığı artar ve bu da gelirinize yansır.

“Hesap Yöneticimizden aldığımız hizmet seviyesine ve
ürün kalitesine dayanarak ESET’i tercih ediyoruz.”
Phil Herrington, Satış Yöneticisi, Holistic IT, Birleşik Krallık

İş yapma kolaylığı
İşleri sizin için kolaylaştırdığımızdan, temel işinize odaklanabilirsiniz. Uygun
serf-servis çözümleri kullanın ve size güvendiğimiz için size yönlendirdiğimiz
yüksek nitelikli müşterilerden yararlanın. Ayrıca, potansiyel müşteri oluşturma
kampanyalarınızı birlikte düzenleme olanağından yararlanın ve hazır
kampanyalar ve materyaller sağlayan birinci sınıf pazarlama desteği elde edin.

Yenilemeyle ilgili işlerde bile
anlaşma kaydı

Potansiyel müşteri

Sezgisel anlaşma kaydı sürecimizin keyfini sürün. Yeni
ve yenileme işlerinde tipik olarak karşılaşılan kanal
çatışmaları konusunda endişelenmeyin. Anlaşma kaydı
programımız, basit çevrimiçi kayıt ve hızlı onay geri
dönüşü ile müşteri edinme ve müşteriyi elde tutma
alanındaki çabalarınızı ödüllendirir. Ayrıca müşterilerinize
çevrimiçi yenileme olanağın sunun. Bu sayede ESET
web sitesi yoluyla tüm yenilemelerinizde komisyon
almaya devam ederken yeni işlere odaklanın.

Potansiyel müşteri oluşturma etkinlikleri, içerikler ve hem
ESET’in hem de sizin logonuzun yer aldığı kampanyalar
elde edin. Ayrıca düzenli ürün güncellemeleri için
sizinle iletişim halinde oluyoruz. ESET, kanal odaklı
bir kuruluştur. Şirketinizi geliştirmenize katkıda
bulunmak üzere yakın müşterileri size yönlendirebilir.

Self-servis satış portalı
ESET ürünlerinin satışının mümkün olduğunca kolay
olmasını istiyoruz. Bu nedenle aşağıdakileri yapabildiğiniz
self servis iş ortağı portalımızı kullanabilirsiniz:
• Teklif verme ve satın alma
• Pazarlama ve satış kaynakları bulma
Teklif verme veya satın alma ile ilgili daha
fazla yardıma ihtiyaç duymanız halinde,
doğrudan Hesap Yöneticinize gidin.

oluşturma ve paylaşma

Sağlam bir Pazarlama Geliştirme Fonu (MDF)
programına katılın. Bu program, etkinlik sponsorluğu,
reklam ve halka açık davetler gibi konularda fon talep
etmenin kolay bir yolunu sunar. ESET ürünlerinin
çapraz satışında size yardımcı olarak satışlarını
artırmayı, iş alma programlarımızla müşteri tabanınızı
genişletmeyi amaçlıyor ve müşterilerinizle sürekli
olarak iletişim halinde olmanızı sağlıyoruz.

Pazarlama desteği
Web seminerleri, haber bültenleri ve ürün duyuruları
dahil olmak üzere çeşitli kanallar yoluyla size yardımcı
olan pazarlama ekibimizle doğrudan iletişimin
rahatlığını yaşayın. E-posta şablonları, karşılama
sayfaları, ayrıntılı liderlik içeriği, araştırma ve ürün
içeriği kullanın. Ayrıca mevcut içerikleri kullanarak,
kendi özelleştirilmiş iletişimlerinizi oluşturabilirsiniz.

Sektör ve müşteri tanınırlığı
Kanal satış işiyle uğraşan büyük kuruluşlar, genel satıcı programımız
için ESET’e en yüksek puanı vermiştir ve dijital güvenlik pazarına
yönelik önemli sektör raporları tarafından tanınıyoruz.

Canalys Küresel Siber Güvenlik
Liderliği Matrisi’nde Şampiyon

2019 CRN Satıcı Raporu’nda en
yüksek puana sahip güvenlik satıcısı

ESET, Canalys Küresel Siber Güvenlik Liderliği Matrisi’nde
üst üste üç sene “Şampiyon” statüsüne layık görülmüştür.
Kurumsal hizmetler ve iş ortaklığı eğitimi alanına
yatırıma odaklanarak 2020 matrisindeki konumumuzu
iyileştirdik. Teknik desteğimiz, hesap yönetimimiz
ve genel olarak iş yapma kolaylığı sunmamız
dolayısıyla iş ortaklarımız en yüksek puanları verdi.

2019 CRN Satıcı Raporu’nda ESET, en yüksek
puana sahip güvenlik satıcısıdır. Ana hizmetlerde
üçüncü sırada yer aldı ve Kanal Stratejisi ve Hesap
Yönetimi alanında yüksek puan aldı. Kanal tanınırlığı,
yatırımlarınıza devam ettiğimizin ve iş ortaklarımızı
motive etmeye devam ettiğimizin kanıtıdır.

ANALİSTLER TARAFINDAN TANINIRLIK

ESET, iki Forrester raporunda yer almıştır: The
Forrester Tech Tide™: Sıfır Güven Tehdit Algılama
ve Yanıt, 2021 2. Çeyrek ve The Forrester Tech
Tide™: Tehdit İstihbaratı, 2021 2. Çeyrek

ESET, Radicati 2021 APT Market Quadrant raporunda
Top Player (En İyi Oyuncu) olarak görüldü

ÖDÜLLER
ESET, AV-TEST Ürün İncelemesi’nde
En İyi Ürün ödülünü aldı ve 2021 Ekim
ayı testinde mükemmel Koruma,
Performans, ve Kullanılabilirlik skorları
ile sertifika almaya hak kazandı.

ESET, AV Comparatives tarafından
düzenlenen 2021 Uç Nokta Önleme ve
Yanıt (EPR) Karşılaştırma Raporu’nda
Stratejik Lider olarak gösterildi.

Android için ESET Endpoint Security
2.11, 2021 Eylül’de AV TEST: ‘Kurumsal
kullanıcılar için en iyi Android
antivirüs yazılımı’ seçilerek, her 3
kategoride de 6 üzerinden 6 puan
alarak en yüksek skora sahip oldu.

ESET, AV-Comparatives tarafından
2021 Aralık’ta Onaylı Kurumsal Güvenlik
Ürünü ödülüne layık görüldü.

ESET Endpoint Security 6.10, 2021
Aralık’ta AV TEST’in ‘Kurumsal
kullanıcılar için en iyi MacOS
antivirüs yazılımı’ seçilerek, her 3
kategoride de 6 üzerinden 6 puan
alarak en yüksek skora sahip oldu.

ESET, SE Labs’ın 2021 3. Çeyrek
Kurumsal Uç Nokta Koruma
ödüllerinde SET Endpoint Security
çözümü ile AAA ödülünü kazandı.

MÜŞTERİ TANINIRLIĞI

ESET, 500.000’den fazla kimliği doğrulanmış kullanıcıdan
oluşan bir topluluk olan G2 tarafından uç nokta koruma ürünleri
kategorisinde sürekli olarak lider olarak derecelendiriliyor. ESET,
özellikle kullanım kolaylığı ve müşteri gereksinimlerini en iyi
şekilde karşılama konusunda yüksek puan alıyor

ESET, 2021 Kasım’da Uç Nokta Koruma Platformları
raporunda ‘Müşterinin Sesi’ olarak bir Gartner Peer
Insights™ Saygın satıcı olarak seçildi.

GARTNER PEER INSIGHTS and GARTNER PEER INSIGHTS rozeti, Gartner, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve uluslararası
düzeyde tescilli ticari markası ve hizmet markasıdır ve burada izin alınarak kullanılmaktadır. Her hakkı saklıdır.
Gartner Peer Insights içeriği, platformda listelenen satıcılarla ilgili bireysel son kullanıcıların kendi deneyimlerine göre fikirlerinden
oluşur; Gartner veya iştiraklerinin görüşlerini temsil etmez veya onlar tarafından bir onay oluşturmazlar. Gartner, bu içerikte
belirtilen herhangi bir satıcıyı, ürünü veya hizmeti onaylamaz ve satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil
olmak üzere, bu içerikle ilgili olarak doğruluğu veya eksiksizliği hakkında açık veya zımni tüm garantileri reddeder.

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

ESET, Uç Nokta Güvenlik
Uygulamaları için Platinum OPSWAT
Erişim Kontrolü Sertifikası Aldı.
Erişim Kontrolü Sertifikası, siber
güvenlik ürünlerinin uyumluluğunu
ve etkinliğini doğrulayarak ve cihaz
güven boşluğunu doldurarak ESET’e
güç verir.

ESET, en yüksek kalite standartlarını
ve müşteri memnuniyetini karşılama
konusunda kararlığımız için ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
sertifikası aldı.

“ESET gibi önde gelen bir ürün
kullanmak bize huzur veriyor.”
Peter Barnfield, Finans Direktörü, Apex Computing, Birleşik Krallık

Başarısı kanıtlanmış teknoloji
Satıcı olarak, müşterinize bu çözümü onayladığınızı ve güvendiğinizi
söylüyorsunuz. Yüksek nitelikli ve geleceğin getireceklerine uygun ürünler
satılması ESET’in itibarını korur. Daha da önemlisi sizin itibarınızı korur.
Ayrıca, uzun vadede müşterileri memnuniyeti ve bağlılığı sağlar.

ESET araştırma ve geliştirme,
geleceğe yönelik teknoloji sunar
ESET teknolojisinin geleceğine güvenebilirsiniz.
Bir adım önde olmak, güçlü bir araştırma bölümü
gerektirir. ESET’te dört kıtada yer alan 13 merkezimizde
600’den fazla araştırma ve geliştirme profesyoneli
(tüm personelin %40’ı) bulunur. Özellikle saldırılarını
anlamaya, en son akımları takip etmeye ve halkı
bu konuda bilgilendirmeye odaklanırlar.
Sürekli olarak yeni dijital tehditler keşfediyor ve bu
tehditleri saf dışı bırakıyoruz. Araştırmacılarımız,
Industroyer ve serbest olarak dolaşan ilk UEFI
kötü amaçlı yazılım olan Lojax’ı ortaya çıkardı.
Ayrıca, gerçek dünya gözlemlerine dayalı
düşman taktikleri ve teknikleri hakkında küresel
olarak erişilebilir bir bilgi tabanı olan MITRE
ATT&CK®’ye de katkıda bulunuyoruz.

WeLiveSecurity™
Ödüllü en popüler dijital güvenlik blogumuz
WeLiveSecurity™’yi yer imlerinize ekleyin ve
her ay blogumuzu ziyaret eden 850.000’den
fazla okuyucuya katılın. En son sektör haberleri,
araştırmalar, siber tehditler ve kötü amaçlı yazılım
keşiflerinden gerçek zamanlı olarak haberdar
olun ve dünyanın dört bir yanından SET güvenlik
uzmanlarının görüşleri hakkında bilgi edinin.
Bilgi anahtardır ve blogumuz, müşterilerinizle
siber güvenlik ihtiyaçları hakkında konuşmaya
başlamanız için size en son araştırmaları ve
haberleri sunar. Aracımızı, WeLiveSecurity™
haberlerini web sitenize kolayca yerleştirmek
ve rakiplerinizin önüne geçmek için bile
kullanabilirsiniz.

Çok katmanlı savunma
Modern kötü amaçlı yazılımlarla mücadele, yetenekli ve finansal olarak motive olmuş kişilerden oluşan
ekiplere karşı sürekli bir savaştır. Dijital güvenlik şirketleri, modern kötü amaçlı yazılımların tespit edilebilmesi
ve engellenebilmesi için savunma katmanları ekleyerek ürünlerini iyileştirmelidir. Tek bir koruma noktası
veya savunma yöntemi tek başına yeterli değildir. Günümüzün dinamik ve hedefe yönelik kötü amaçlı
yazılımları, tehditleri yaşam döngüsünün farklı aşamalarında daha hızlı tespit edip engellememize olanak
tanıyan proaktif ve akıllı teknolojilere dayalı çok katmanlı bir yaklaşım gerektiriyor. ESET’in yaklaşımı
yürütme öncesi, yürütme ve yürütme sonrası katmanlarını içerir ve ürünlerimiz üç temele dayanır.

ESET LIVEGRID®
Fidye yazılımı gibi bir sıfır gün tehdidi görüldüğünde, dosya bulut tabanlı kötü amaçlı
yazılım koruma sistemimiz ESET LiveGrid®’e gönderilir ve burada tehdit etkisiz hale getirilir
ve davranış izlenir. Bu sistemden elde edilen sonuçlar, birkaç dakika içerisinde, herhangi
bir güncellemeye gerek olmadan dünya genelindeki tüm üç noktalara iletilir.

MAKİNE ÖĞRENİMİ

Gelen örnekleri temiz, potansiyel olarak istenmeyen veya kötü amaçlı olarak doğru şekilde
etiketlemek üzere sinir ağlarının ve özenle seçilmiş algoritmaların birleşik gücünü kullanır.
Makine öğrenimi motorumuz ESET Augur, en iyi algılama oranlarını ve mümkün olan en
düşük sayıda hatalı pozitifi sunmak için DNA, sandbox ve bellek analizi gibi diğer koruyucu
teknolojilerle işbirliği yapacak ve davranışsal özellikleri sunacak şekilde ince ayarlanmıştır.

İNSANLAR

Konu sadece teknoloji değildir. ESET, şirkette çalışmaya devam etmek isteyen eğitimli ve deneyimli
iş gücüne sahip olmak adına insanlara oldukça fazla yatırım yapıyor. Birinci sınıf güvenlik
araştırmacıları, günün her saati en iyi küresel tehdit istihbaratını sağlamak için bilgilerini paylaşıyor.

DENGE, TEMEL NOKTADIR

ESET, performans, algılama ve en düşük hatalı pozitif olayı arasında en iyi dengeye sahip ürünler
sunma konusunda kararlıdır. Birçok güvenlik satıcısı, bu alanlardan birinde veya ikisinde iyidir.
Ancak bu üç alanda da en iyi dengeye sahip olarak en üst seviyede korumayı sunarsınız.

ÜRÜN GARANTİSİ
Müşterilerinizden biri sorun yaşarsa endişelenmeyin. Bir ESET temsilcisi, uzaktan oturum
yoluyla müşterinin ortamındaki kurulumu ve yapılandırmayı değerlendirebilir. 250’den
fazla kullanıcıya olanak tanıyan bu sağlık kontrolü müşterilerimiz için ücretsizdir.

Herkes için bir şey var
Birlikte çalıştığınız müşterinin türü ve boyutu fark
etmeksizin herkese uygun bir ürünümüz var.

Kapsamlı dijital güvenlik ürünümüz, çok katmanlı korumaya sahiptir.
Bulut Güvenliği
Dosya Sunucusu Güvenliği

Microsoft 365 bulut uygulamaları için fazladan bir koruma
katmanı

• Genel ve çok amaçlı sunucular,
ağ dosyası depolama

Bulut Sandbox Analizi

• SharePoint

Fidye yazılımı dahil sıfır gün
tehditlerini önlemek için

Uç Nokta Algılama 		
ve Tepki
Uç Nokta Koruma

Güvenlik
Yönetimi

• Dizüstü bilgisayarlar

İhlallerin belirlenmesi, risk
değerlendirmesi, olay
müdahalesi ve iyileştirme

• Masaüstü bilgisayarlar
• Mobil cihazlar

Kimlik ve Veri Koruma

E-posta Güvenliği

• Şifreleme

En hassas vektörü korumak
için fazladan bir koruma
katmanı

• Çok faktörlü kimlik doğrulaması
• Yedekleme çözümleri

Dağıtımdan yükseltmeye ve premium desteğe kadar Siber Güvenlik Hizmetleri

Bulutta ve şirket içi dağıtım
Bulut ve şirket içi dağıtım için yönetim imkanı
sağlayarak müşterilerimize seçenek sunuyoruz.

Birden fazla platform çözümü
Akıllı televizyonlar dahil olmak üzere Windows, Mac,
Linux ve Android cihazları koruyoruz. Kurumsal
müşterilerin beklediği her şeyi kapsıyoruz: uç noktalar,
sunucular, posta, sanallaştırma, mobil ve daha fazlası.

Uç Nokta Güvenliğinden Daha
Fazlası
Dijital güvenlik, antivirüs programından çok daha
fazlasıdır. Şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulaması
ve Uç Nokta Algılama ve Tepki (EDR), Tehdit
İstihbaratı ve Bulut Sandbox gibi gelişmiş güvenlik
çözümleri sunuyoruz. Profesyonel hizmetlerimiz,
dağıtım ve yükseltmeyi kapsar ve tehdit izleme ve
tehdit avı gibi güvenlik hizmetleri sunuyoruz.

Sizin için
Uzun süreli işbirliği, iş yapma kolaylığı ve son teknoloji
ürünlerimizle yaptığımız işte iyiyiz. Ancak bu yalnızca
bizimle ilgili değil, siz ve sizin müşterilerinizle de
ilgilidir. Uzmanlığımız ve deneyimimiz ile oluşturduğumuz ürünlerin, anlaşılmasının ve kullanılmasının
mümkün olduğunca kolay olmasını istiyoruz. Dijital
güvenlik konusunda tutkuyla çalışıyoruz ve sizi de
yanımızda görmek istiyoruz. Her ne kadar meşgul
olsak da her zaman aramalarınıza cevap verebilir veya
e-postalarınızı yanıtlayabiliriz. Bizimle iletişime geçin.

ESET İŞ ORTAĞI OLUN
eset.com/tr/business/partner/reseller/

Kameranızı buraya
doğru tutun.

