ESET
یر
بسته راه حل های امنیتی  ،ESETانتخابی کامل برای

امکان ارتقا در هر زمان

پوشش تمام پلت فرم ها

نمایید که بهترین سازگاری با محیط فناوری اطالعات

تعداد کاربران را طبق نیاز خود تعیین و

خرید با شرایط کنونی و اضافه کردن

حفاظت از ایستگاههای کاری ،سرورها،

شما را داشته باشد ،سپس هر زمانی که نیاز داشته باشید

آنها را تمدید و مدیریت نمایید.

ظرفیت و الیسنس به همان اندازه که شما

سرورهای مجازی ،تلفن های همراه تنها

نیاز پیدا می کنید.

با استفاده از یک بسته نرم افزاری.

کسب و کار شما با هر اندازه ای است .بسته ای را انتخاب خرید ساده

می توانید آن را به بسته کاملتر و تعداد بیشتر ارتقا
دهید .در حال حاضر و به عنوان کسب و کاری رو به
رشد ESET ،دسترسی به امنیت مقیاس پذیر و متناسب
با اندازه سازمان را فراهم کرده است.

ESET endpoint protection standard
ESET endpoint protection advanced
ESET secure enterprise
ESET secure business

چنانچه از سرور  Gatewayاینترنت خود

حفاظت از کامپیوترها ،لپتاپ ها ،تلفن های

محصولی با ویژگی های کامل ESET Endpoint

شبکه خود را پاک نگه دارید و از ایستگاههای

استفاده می کنید این راه حل را انتخاب نمایید .از

هوشمند و فایل سرورها و جلوگیری از بدافزارها و

 Protection Standardبه عالوه ماژول های

کاری خود (کامپیوترها،تلفن های هوشمند،

ارتباطات  HTTP/FTPخود حفاظت کرده و با

کالهبرداریهای فیشینگ که از طریق ایمیل

فایروال ،ضد هرزنامه ،ضد  Ransomwareو

سرورها و سرورهای مجازی) در برابر تهدیدات،

حفاظت حداکثری سرور ها و ایستگاههای کاری

منتشر می شوند .با امنیت ایمیل ،حفاظت با یک

فیلترینگ محتوای  URLو ...که الیه حفاظتی

باج افزارها و سرقت های داده ای جدید با استفاده

خود تروجان ها را در محیط شبکه مسدود نمایید.

الیه دفاعی اضافه تر را در شبکه خود خواهید

اضافه ای را برای شبکه شما فراهم می نماید.

از امنیتی با قابلیت  Anti-Ransomwareو

داشت.

مدیریت ساده از یک کنسول واحد ،حفاظت کنید.

