
Kurumsal düzeyde görünürlük, tehdit 
avlama ve yanıt seçenekleri sunan 
kapsamlı algılama ve yanıt (XDR)



Günümüzde kuruluşlar, ortaya çıkan tehditlerin, dikkatsiz çalışan 
davranışlarının ve istenmeyen uygulamaların şirket menfaatlerini ve itibarını 
riske atmadığından emin olmak için bilgisayarındaki görünürlüğü artırmaya 
ihtiyaç duyuyor. ESET’in kapsamlı algılama ve yanıt (XDR) çözümü, yeni, 
daha önce hiç görülmemiş tehdit türlerini önleyen gelişmiş tehdit savunma 
teknolojisi ve gelişmiş veri koruması için tam disk şifreleme özelliği dahil olmak 
üzere ağdaki tüm güvenlik sorunlarının hızlı bir şekilde analiz edilmesini ve 
düzeltilmesini sağlamak için kurumsal düzeyde güvenlik ve risk yönetimi sunar.

• Güvenlik ekiplerine tamamen açık olan benzersiz davranış ve itibar tabanlı 
algılama, ve bu sayede güvenlik ekiplerine LiveGrid’teki 100 milyondan fazla 
uç noktadan toplanan gerçek zamanlı besleme.

• Bulut tabanlı sandbox teknolojisi ile fidye yazılıma ve sıfırıncı gün 
tehditlerine karşı gelişmiş koruma.

• Tam disk şifreleme özelliği sayesinde Windows ve Mac işletim sistemlerinde 
veri yönetmeliğine uyum sağlamaya yardımcı olma.

• 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 Yönetilen Algılama             
ve Yanıt

ESET PROTECT Enterprise çözümüne 
MDR ekleyerek kendi eksiksiz, yönetilen 
güvenlik çözümünüzü oluşturabilirsiniz. 

ESET Yönetilen Algılama ve Yanıt, 
olay soruşturmasına etkili bir şekilde 

yardımda bulunur, olası zararlı dosyaları 
sağlam bir şekilde analiz eder ve iş 

sürekliliğini sağlamak üzere yanıt ve 
ortadan kaldırma adımları uygular.

FİDYE YAZILIMI ENGELLEMEK İÇİN BULUT 
SANDBOX İLE GELİŞMİŞ TEHDİT SAVUNMASI

ESET LiveGuard Advanced, yollanan tüm şüpheli örnekleri izole 
edilmiş ve güçlü bir bulut sandbox ortamında yürüterek yeni, daha 
önce görüşmemiş tehditlere karşı proaktif bir koruma sağlar. Statik 
ve dinamik analizler için tehdit istihbarat beslemelerini, ESET’in 
çoklu dahili araçlarını ve itibar verilerini kullanarak şüpheli örneklerin 
davranışını değerlendirir.

• Gelişmiş parçalara ayırma & tarama

• Son teknoloji makine öğrenimi

• Derinlemesine davranışsal analiz

• Bulut sandbox

• Yönetim Konsolu
• Uç Nokta Koruma
• Dosya Sunucusu Güvenliği
• Gelişmiş Tehdit Savunması
• Tam Disk Şifrelemesi
• Kapsamlı Algılama ve Yanıt

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



ESET XDR ETKİNLEŞTİRME ARACI

ESET’in XDR etkinleştirme aracı olan ESET Inspect, 
keşfedilen tüm tehditleri engellemek üzere gelişmiş görünürlük, 
tehdit avlama ve olay yanıt özellikleri sayesinde sızıntıları 
engeller. 

• ESET Inspect, gerçek zamanlı olarak çok büyük miktarda veriyi 
analiz eder, bu sayede tüm tehditleri algılar.

• Çoklu platform ortamlarında tehditlerin senkronize olarak 
algılanması ve ortadan kaldırılması.

• Önceliklerinize uygun şekilde şirket içi veya bulut kurulum ile 
esnek dağıtım seçenekleri.

DOSYA SUNUCUSU GÜVENLİĞİNİ İÇEREN   
ÇOK KATMANLI UÇ NOKTA KORUMA

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

ESET PROTECT TARAFINDAN YÖNETİLEN  
GÜÇLÜ ŞİFRELEME

ESET Full Disk Encryption, ESET PROTECT yönetim 
konsoluna has bir özelliktir. Birbirine bağlı Windows ve Mac uç 
noktalarındaki verilerin tek tıkla dağıtımına ve şifrelenmesine 
olanak sağlar. ESET Full Disk Encryption, kuruluşunuzun 
veri güvenliğini önemli derecede artırır ve veri koruma 
yönetmeliklerine uymasına yardımcı olur.

• Windows ve Mac işletim sistemine sahip makinelerde 
şifreleme yönetimi.

• Sistem disklerinin, bölümlerinin veya tüm sürücünün 
şifrelenmesi.

• Tek bir hareketle cihazların dağıtımı, etkinleştirilmesi ve 
şifrelenmesi.

UZAKTAN YÖNETİM KONSOLU

ESET PROTECT, tüm işletim sistemlerinde kullanılabilen ESET 
şirket güvenlik ürünleri için bulut tabanlı veya şirket içerisinde, 
çok işlevli birleştirilmiş bir güvenlik yönetim aracıdır. ESET Inspect 
gibi karmaşık araçlar sayesinde üst düzey ağ görünürlüğü ve 
kapsamlı algılama ve yanıt (XDR) özelliği sunar.

• 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



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.


