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По-ниски  
разходи

ESET Remote Administrator 
ESET Remote Administrator е подобрен инструмент за 
отдалечена администрация, който предоставя общ поглед 
и контрол върху решенията за сигурност на ESET в мрежата 
ви. Всички наши продукти могат да се управляват през 
инструмента, който получавате стандартно с всеки бизнес 
лиценз - и е достъпен и през браузър.

Автоматизация на задачи
Всички задачи, заложени от администратора, се 
изпълняват автоматично на всяка една машина в мрежата, 
което освобождава ценно време за ИТ персонала. 

ESET License Administrator
Използвайте толкова лицензи, от колкото имате нужда 
- следете използването на закупените от вас продукти. 
Планирайте и управлявайте ресурси още по-добре!

Вградена защита за достъп до данни
Вече няма нужда да инвестирате допълнително в средства 
за управление на интернет трафика, крайните устройства 
и достъпа до данни.

Поддръжка на виртуализация
Виртуалните ви машини ще работят максимално бързо, 
защото решенията за защита от вируси на ESET няма да 
ги забавят. Няма нужда да ъпдейтвате хардуер или да 
заделяте специфични скъпоплатени системни ресурси.

ESET Secure Authentication 
Добавя супер-сигурно ниво на защита при отдалечен 
достъп до данните за клиентите и бизнеса ви и покрива 
регулаторните изисквания за достъп до критични данни 
чрез използването на дву-факторна оторизация (2FA).

Deslock+ Криптиране на данни
Покрива стандартите за съхраняване и управление на 
конфиденциална информация - без да възпрепятства 
достъпа до нея от тези, които имат такъв.

Детайлни репорти за сигурността 
Одитите по сигурността на бизнеса ви ще бъдат още по-
лесни, благодарение на възможността за персонализирани 
репорти.

 

Още по-лесни
за работа

Опростена инсталация 
Преминаването към ESET е по-лесно от всякога. Решенията 
ESET Endpoint вече деинсталират всички предходни 
антивирусни софтуери на компютъра при инсталацията си 
- и сами копират необходимите настройки.

Супер лесна конзола за управление
Управлението на сигурността на организацията ви се 
осъществява чрез лесна - но мощна - уеб конзола, която е 
лесна, интуитивна и достъпна от всеки интернет браузър.

Ниски системни изисквания
Компютрите ви - и служителите ви - няма да работят по-
бавно.Резултатът: по-малко проблеми и повече свършена 
работа.

Контролирайте кой какво вижда
Служителите ви няма да бъдат разсейвани от 
антивирусните  ни решения - и дори може да не разберат, 
че те са инсталирани на машините им, тъй като за 
платформи с по-слаба конфигурация е предявена работа в 
режим без визуален интерфейс.

Защитени  
и в движение

Защита и извън пределите на мрежата
Комуникациите на мобилните ви служители са защитени 
онлайн и офлайн - дори и когато се осъществяват извън 
пределите на корпоративната мрежа. 

ESET Endpoint Security за Android 
Позволява на администраторите да контролират всички 
устройства от един централизиран инструмент - ESET 
Remote Administrator.

Управление на iOS устройства 
Достъпна в новия ESET Remote Administrator 6.3, iOS MDM 
позволява конфигурирането на мобилни устройства, 
работещи с iOS. 

За допълнителна информация за продукти и функционалности, посетете www.eset.bg

млн. доволни клиента по цял свят  
и повече от 3,000 бизнес клиента  
в България

партньора в цялата страна и осигурена 
безплатна техническа поддръжка

подновявания на лицензите за 
продуктите на ESET в България от 
доволни бизнес клиенти
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•    Защита от вируси и шпионски софтуер
• Лесна инсталация и премахване на други антивирусни 

приложения
• Защитна стена
• Минимални системни изисквания и ефект върху защитената 

система
• Система за блокиране на експлойти
• Контрол на трафика
• Управление на защитените устройства и дейността им
• Защита от фишинг
• Защита срещу ботмрежи
• Защита от уязвимости

Защита на компютри, 
смартфони и таблети

• Пълен контрол върху сигурността дори и през уеб браузър - по 
всяко време и от всяко място

• Възможност за администриране на потребителски компютри 
чрез инсталация на агент 

• ESET Remote Administrator е напълно съвместим с Linux
• Възможност за инсталация като виртуално приложение  
• Сървърна/прокси архитектура за максимална гъвкавост на 

мрежата
• Дефиниране на нива на достъп за администраторите 

ESET Remote 
Administrator

Защитете информацията на всички устройства на 
организацията си - сървъри, компютри смартфони и таблети

Изберете индивидуално решение - или ни попитайте за пакетна услуга. 

• Mail Security блокира зловредни кодове, спам, фишинг 
и скам атаки и нежелана кореспонденция, преди да са 
попаднали в корпоративната мрежа

• File Security защитава сървърите на бизнеса ви от вируси 
и зловредни кодове, предпазвайки конфиденциалната 
информация от заплахи

• SharePoint™ Server Security защитава данните за клиентите 
ви, които са съхранявани в SharePoint

• Gateway Security блокира заплахи, разпространявани през 
уеб и FTP

Защита на 
сървъри

ESET Secure 
Authentication

• Супер мощна и лесна за работа система за дву-факторна 
оторизация с еднократна парола 

• Напълно съобразена с изискванията на водещи стандарти 
за индустрията и защитаваща данните за клиентите и 
служителите ви 

• Лесна инсталация на смартфон или таблет и работа с 
обикновен телефон

• Спестява средства - не изисква покупка на допълнителен 
хардуер 

• Лесно за работа и настройка решение за криптиране на 
данни в организации от всякакъв размер 

• Криптира харддискове, преносими памети, отделни файлове 
и писма 

• FIPS 140-2 валидирано 256-битово AES криптиране за 
максимална сигурност 

• Пълна отдалечена администрация на ключове за криптиране 
и политики за тях

• Централизирано управление

ESET Technology Alliance: 

Deslock+ 
Криптиране на данни

• Екипът сертифицирани експерти на CENTIO Professional IT 
Security е на ваше разположение 

• Спестете разходи и освободете IT ресурс от собствения си 
персонал 

• Проактивно предупреждаване за потенциални опасности и 
заплахи 

Техническа 
поддръжка

• Улеснява администраторите като създава резервни копия на 
целия диск или част от него: системи, приложения, услуги, 
конфигурации, настройки и информация

• Отлично решение, което възстановява системата на различен 
хардуер или на виртуална среда

• Тества резервните копия за целостта им
• Бързо стартиране на резервно копие под формата на 

виртуална машина
• Възможност за мигриране на резервни копия върху 

физически и/или виртуални среди
• Опция за търсене по ключови думи в резервни копия на 

имейл кутии, имейли или цели Exchange бази данни

ESET Technology Alliance: 

StorageCraft 
Бекъп и възстановяване



Инвестицията на 64%  
от клиентите на ESET се е възвърнала  
за по-малко от 6 месеца

Закупуването на решения за защита на информацията е 
инвестиция, която може да помогне на бизнеса ви да се 
развива по-бързо, без да рискувате данните за клиентите си.  
За колко време се възвръща тя?

Резултатите са от проучване на  552 потребителя на бизнес решенията на ESET.  
Източник: TechValidate; http://www.techvalidate.com/product-research/eset-security-solutions/
charts/DA4-204-B55
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Защитата на данните на клиентите  
и интелектуалната собственост са 
водещи проблеми  

Кражбата на лични данни може да се отрази негативно на 
бизнеса на всяка една компания - и финансово, и имиджово. 
Какви са основните притеснения на бизнеса по света преди 
имплементирането на решенията на ESET?
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Защитата на информация 
за клиенти и интелекутална 

собственост

Баланс на продуктивност  
на служителите  

и ниво на защита

Имплементиране на политика 
за собствени устройства на 

служителите

Защитаване на 
виртуални среди 

Имплементиране на 
услуги в облака

Покриване на критерии 
за стандарти като PCI, 

SOX, HIPAA и GLBA

Други

Защита, която не забавя 
производителността

Балансът между ефективността, 
антивирусния софтуер  и минималното 
натоварване на защитените компютри, с 
които работят служителите, е ключов за 
всяка организация.

“Нашите служители усещат, че компютрите 
им работят добре, а същевременно знаят, че 
са защитени.”

Крум Добрев, началник отдел Информационни 

технологии на Изпълнителна агенция Главна 

инспекция по труда

Пълен контрол върху 
мрежата в реално време

Едно от основните предизвикателства 
пред всяка организация е запазването 
на сигурността на данните за клиентите 
си. Това важи с особена сила за Патентно 
ведомство на Република България. 

“Решенията на ESET ни дават много голямо 
удобство и сигурност, можем да следим 
случващото се в мрежата всяка секунда.”

Велислав Христов, мениджър на ИТ секцията на 

Патентно ведомство на Република България

Поддръжка, на която  
може да се разчита

Решенията за информационна сигурност 
трябва да са на линия по всяко време. Както 
и поддръжката за тях. Поддръжка, която 
освобождава време за IT администраторите, 
което пести разходи за бизнеса. 

“Винаги, по всяко време сме получавали 
отзивчива и компетентна реакция от екипа 
на CENTIO Professional IT Security.”

Румен Дончев, директор дирекция 

Информационни и комуникационни технологии 

на Български пощи ЕАД

Имаме честта да сме  изключителен представител на 

ESET за България. Разполагаме с партньорска мрежа от 

над 800 партньора в цялата страна. Опитният ни екип 

от сертифицирани професионалисти осигурява локална поддръжка на български език за всички 

потребители на решенията на ESET. Отличаваме се с  индивидуалния подход към всеки клиент – 

защото вярваме в индивидуалността и спецификата на всеки един!

ESET България 
CENTIO Professional IT Security
Гр. София, ул. Пиротска 98
+359 2 813 88 88
sales@centio.bg
www.centio.bg, www.eset.bg
http://facebook.com/eset.bg

ESET SMALL BUSINESS PACK 10+
Получавате лицензи за 10 компютъра, 5 смартфона или таблета, 1 файлов сървър и отдалечена 
администрация.  Спестете  52%  от крайно-клиентската цена, като винаги използвате най-новите 
версии на продуктите на ESET, които може да управлявате дистанционно.

Raly
Text Box
  АКТИМГр Стара Загора, ул. Васил Априлов 1 тел. 042 602013, office@actimbg.com, www.actimbg.com


