
Güçlü makine öğrenimi ve kullanımı 
kolay yönetim ile modern, çok katmanlı 
uç nokta koruma



Bulut tabanlı veya şirket içi bir yönetim konsolu ile yönetilen son teknoloji 
güvenlik ürünleri ile şirket bilgisayarlarınızı, diz üstü bilgisayarlarınızı ve 
mobil cihazlarınızı koruyun. 

• Kolaylıkla erişilebilen ESET PROTECT yönetim konsolu, kullanıcı 
gereksinimlerinize bağlı olarak şirket içerisinde veya bulutta dağıtılabilir, 
bu sayede güvenlik yönetiminin toplam sahip olma maliyeti azalır.

• Tehditlerin, kullanıcıların ve karantinadakilerin görünürlüğü için tek bir 
panoda uzaktan yönetim.

• Gelişmiş çok katmanlı teknoloji ile korunan şirket uç noktaları ve mobil 
cihazları, artık kaba kuvvet saldırılarına karşı da koruma altında.

• ESET’in onaylı katmanlı yaklaşımına sahip sınıfının en iyisi uç nokta 
güvenliği (alanından en iyi olan bulut tabanlı itibar, makine öğrenimi ve 
derin davranış denetimi bir arada).

• Ödüllü uç nokta koruma, en yeni makine öğrenimi tekniklerini insan 
uzmanlığı ile bir araya getirir.

ÇOK KATMANLI UÇ NOKTA KORUMA 
TEKNOLOJİSİ

ESET Endpoint Security, güçlü bir kötü amaçlı yazılım ve sızıntı 
önleme sunar; yürütülmeden önce, sonra ve yürütüldüğü sırada 
kötü amaçlı yazılımı algılayabilir. Ayrıca artık parola tahmin 
etmeye karşı teknolojiye de sahiptir. 

ESET Server Security iş sürekliliğinin sağlamak üzere hafif bir 
çok katmanlı sunucu koruması sunar.

• Hedefe yönelik saldırıları engeller

• Veri ihlallerini önler

• Dosyasız saldırıları durdurur

• Gelişmiş kalıcı tehditleri algılar

UZAKTAN 
YÖNETİM KONSOLU

ESET PROTECT, tüm işletim sistemlerinde kullanılabilen ESET 
şirket güvenlik ürünleri için bulut tabanlı veya şirket içerisinde, 
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.

• Sorunsuz kurulum ve dağıtım

• Bulut dağıtımı için ek bir donanım veya yazılım gerekli değildir.

• Tek bir noktadan ağ güvenlik yönetimi

• Otomatik görevler sayesinde zaman kazandırır

• Yönetim Konsolu
• Uç Nokta Koruma
• Dosya Sunucusu Güvenliği

Dijital güvenlik için kısıtlı bir bütçeniz mi var? ESET PROTECT Entry 
On-Prem, güvenlik yönetimi konsolunu şirket içerisinde dağıtmak 
mümkündür.



Tüm ESET uç nokta çözümleri, ağınıza tam bir genel bakış sunmak üzere Unified Endpoint 
Management (UEM) konsolu olan ESET PROTECT ile yönetilir.



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

ESET kötü amaçlı yazılımı önlemek, algılama ve 
kötü amaçlı yazılıma tepki vermek üzere makine 
öğreniminde ve bulut teknolojilerinde öncüdür. 
ESET, dünya genelinde bilimsel araştırmayı ve 
gelişmeyi destekleyen özel bir şirkettir.
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ESET çözümleri, “The Forrester 
Tech Tide(TM): Sıfır Güven Tehdit 

Algılama ve Yanıt, 2021 ikinci çeyrek” 
dahil olmak üzere önde gelen analiz 

firmaları tarafından sürekli örnek 
satıcı olarak gösteriliyor.

ESET, sürekli olarak küresel G2 
kullanıcı yorumu platformunda 

en yüksek sıralarda yer alıyor 
ve çözümleri dünya genelinde 

tüketiciler tarafından takdir 
görüyor.

ESET, 2021 Aralık’ta                             
AV - Comparatives tarafından 

düzenlenen Kurumsal Güvenlik 
Testi’nde ONAYLI Kurumsal 

Güvenlik Ürünü ödülüne layık 
görüldü.


