
PROČ ESET?



Kdo jsme

Začínali jsme v dřevních dobách 
antivirového průmyslu a postupem 
času jsme vyvinuli oceňované detekční 
technologie do podoby, kterou známe dnes. 
V současnosti se snažíme, aby si každý 
mohl bez obav užívat úžasné možnosti 
moderních technologií. Naše bezpečnostní 
řešení umožňují firmám a zákazníkům  
ve více než 180 zemích plně se ponořit  
do vln digitálního světa.

PROČ ESET?

 Dlouhodobě nejúspěšnější v testech Virus Bulletin VB100 
Podmínkou získání ocenění Virus Bulletin VB100 je správná detekce všech testovaných vzorků malwaru. Vždy jde o aktuálně „řádící“ 
malware, proto má VB100 velkou výpovědní hodnotu o dlouhodobě vysoké úspěšnosti našich produktů v detekci škodlivého kódu. 
Organizace Virus Bulletin se věnuje srovnávání antivirů a bezpečnostních programů od roku 1998. 

„ESET je předním účastníkem našich testů již od roku 1998 a dnes je nám ctí předat mu sté ocenění VB100 pro konkrétní produkt, který 
získal v průběhu těchto let,“ uvedl John Hawes, provozní ředitel Virus Bulletinu. „ESET NOD32 má za sebou historii plnou vynikajících výkonů 
a nulových falešných poplachů, což je jasným ukazatelem velmi dobrého vývoje, výborné technologie a mimořádně spolehlivých produktů.“

 Technologie
Naše produkty obsahují celou řadu moderních technologií, které jsou neustále vylepšovány v reakci na vývoj situace v antivirovém  
průmyslu. Jako příklad můžeme uvést ochranu proti botnetu, která zabraňuje připojení počítače do podvodné botnetové sítě.

 Minimální zátěž systémových prostředků
Všechny produkty ESET jsou vyvíjeny mimo jiné i s ohledem na zátěž systému. Díky tomu je po nasazení našich produktů práce  
na počítači stejně rychlá a plynulá jako bez antivirového programu. Vliv antivirových produktů na spotřebu systémových prostředků  
a zpomalení počítače dlouhodobě testuje např. společnost AV-Comparatives.

13 let 
ocenění 
v řadě

 Unilicence
Unikátní systém licencování, díky kterému lze v rámci jedné produktové licence instalovat antivirové řešení na různé operační systémy  
od Windows, Mac až po Linux, včetně ochrany mobilních zařízení.

Úspěch Neúspěch Vybraní výrobci (seznam není kompletní)

ESET NOD32 je produkt s největším počtem ocenění VB100
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ESET vs. Symantec
Ochrana

Přesnost detekce (%)

Detekce spamu (%)

Vytížení WAN (MB)*

Rozdíl v rychlosti (s)*

Výkon

ESET Symantec *Nižší je lepší

SE Labs
www.selabs.uk
Test produktů  
pro domácnosti,  
červenec–září 2016

AV-Comparatives
www.av-comparatives.org
Test antispamu,
březen 2016

AV-Comparatives
www.av-comparatives.org
Test výkonu sítě, 
září 2016

AV-TEST
www.av-test.org
Test 12 bezpečnostních 
produktů pro Mac OS X, 
červenec 2016

Test hodnotil, jak efektivně 
bezpečnostní produkty reagují 
na hrozby. ESET blokoval  
100 procent webových  
a cílených útoků.

Spamové zprávy mohou obsahovat 
odkazy, které vedou na phishingové 
stránky. Často také obsahují škodli-
vé přílohy nebo malware. V testu 
bylo použito 127 800 e-mailů 
a Symantec nefiltroval 8 140 
spamových zpráv – 160x více 
než ESET.

Rychlá komunikace mezi 
zařízeními v síti (a její 
propustnost) je stále 
důležitým parametrem 
pro hladký chod firemní IT 
infrastruktury. 
ESET v tomto testu 
demonstroval velmi  
nízké zatížení sítě.

Rychleji provedené operace  
a nižší systémové nároky mají 
pozitivní vliv na výkon stanice. 
ESET je rychlejší a méně 
náročný v mnoha scénářích. 

Funkce ESET Symantec Proč je to důležité?
Anti-Spam (Windows) ● ○ Lokální antispam efektivně filtruje nevyžádané zprávy z koncových zařízení a kontroluje přítomnost malwaru 

ve všech příchozích e-mailech.

Anti-Phishing (Windows) ● ○ Zabraňuje podvodným internetovým stránkám získat citlivá data (uživatelské jméno, heslo k poštovním účtům 
a bankovnictví, detaily o kreditní kartě atd.).

Copyright © 1992 – 2017 ESET, spol. s r. o. ESET, logo ESET, NOD32, ThreatSense, ThreatSense.Net a/nebo jiné uvedené produkty ESET, spol. s r. o., jsou registrované ochranné známky 
společnosti ESET, spol. s r. o. Ostatní zde uvedené společnosti nebo produkty mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vyrobeno dle norem jakosti ISO 
9001:2000. 

ESET vs. Symantec                       

Ochrana      Výkon 

SE Labs 
www.selabs.uk 
Test produktů pro 
domácnosti,  
červenec-září 2016 

 

Test hodnotil, jak efektivně 
reagují bezpečnostní produkty 
na hrozby. ESET blokoval 100 
procent webových a cílených 
útoků. 

 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test výkonu sítě,  
září 2016 

 

Rychlá komunikace mezi 
zařízeními v síti (a její 
propustnost) je stále důležitým 
parametrem pro hladký chod 
firemní IT infrastruktury. ESET v 
tomto testu demonstroval velmi 
nízké zatížení sítě. 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test antispamu, 
březen 2016 

 

Spamové zprávy mohou 
obsahovat odkazy, které vedou 
na phishingové stránky. Často 
také obsahují škodlivé přílohy 
nebo malware. V testu bylo 
použito 127.800 e-mailů a 
Symantec nefiltroval 8.140 
spamových zpráv – 160x více 
než ESET.   
 

 

AV-TEST 
www.av-test.org 
Test 12 bezpečnostních 
produktů pro Mac OS X,  
červenec 2016 

 

Rychlejší provedené operací a 
nižší systémové nároky mají 
pozitivní vliv na výkon stanice. 
ESET je rychlejší a méně náročný 
v mnoha scénářích.  
 

  ESET           Symantec *Nižší je lepší 
 
 
 

 

Funkce ESET Symantec Proč je to důležité? 
Anti-Spam (Windows) ● ○ Lokální antispam efektivně filtruje nevyžádané zprávy z koncových zařízení a kontroluje všechny příchozí e-maily na přítomnost malware. 

Záloha dat (Windows) ● ○ ESET Remote Administrator obsahuje ESET Remote Administrator Maintenance Tool, který umožňuje zálohovat server.  Jde o užitečnou 
vlastnost, kterou využijete při migraci ESET Remote Administrator na nový server.  

Anti-Phishing (Windows) ● ○ Zabraňuje podvodným internetovým stránkám získat citlivá data (uživatelské jméno, heslo k poštovním účtům a bankovnictví, detaily o kreditní 
kartě atd.). 
Testované produkty:  ESET Remote Administrator, Symantec Endpoint Protection 
Zdroj: AV-Comparatives, IT Security Products for Small Business, September 2016 

 

 
 
Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a  testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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Copyright © 1992 – 2017 ESET, spol. s r. o. ESET, logo ESET, NOD32, ThreatSense, ThreatSense.Net a/nebo jiné uvedené produkty ESET, spol. s r. o., jsou registrované ochranné známky 
společnosti ESET, spol. s r. o. Ostatní zde uvedené společnosti nebo produkty mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vyrobeno dle norem jakosti ISO 
9001:2000. 

ESET vs. Symantec                       

Ochrana      Výkon 

SE Labs 
www.selabs.uk 
Test produktů pro 
domácnosti,  
červenec-září 2016 

 

Test hodnotil, jak efektivně 
reagují bezpečnostní produkty 
na hrozby. ESET blokoval 100 
procent webových a cílených 
útoků. 

 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test výkonu sítě,  
září 2016 

 

Rychlá komunikace mezi 
zařízeními v síti (a její 
propustnost) je stále důležitým 
parametrem pro hladký chod 
firemní IT infrastruktury. ESET v 
tomto testu demonstroval velmi 
nízké zatížení sítě. 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test antispamu, 
březen 2016 

 

Spamové zprávy mohou 
obsahovat odkazy, které vedou 
na phishingové stránky. Často 
také obsahují škodlivé přílohy 
nebo malware. V testu bylo 
použito 127.800 e-mailů a 
Symantec nefiltroval 8.140 
spamových zpráv – 160x více 
než ESET.   
 

 

AV-TEST 
www.av-test.org 
Test 12 bezpečnostních 
produktů pro Mac OS X,  
červenec 2016 

 

Rychlejší provedené operací a 
nižší systémové nároky mají 
pozitivní vliv na výkon stanice. 
ESET je rychlejší a méně náročný 
v mnoha scénářích.  
 

  ESET           Symantec *Nižší je lepší 
 
 
 

 

Funkce ESET Symantec Proč je to důležité? 
Anti-Spam (Windows) ● ○ Lokální antispam efektivně filtruje nevyžádané zprávy z koncových zařízení a kontroluje všechny příchozí e-maily na přítomnost malware. 

Záloha dat (Windows) ● ○ ESET Remote Administrator obsahuje ESET Remote Administrator Maintenance Tool, který umožňuje zálohovat server.  Jde o užitečnou 
vlastnost, kterou využijete při migraci ESET Remote Administrator na nový server.  

Anti-Phishing (Windows) ● ○ Zabraňuje podvodným internetovým stránkám získat citlivá data (uživatelské jméno, heslo k poštovním účtům a bankovnictví, detaily o kreditní 
kartě atd.). 
Testované produkty:  ESET Remote Administrator, Symantec Endpoint Protection 
Zdroj: AV-Comparatives, IT Security Products for Small Business, September 2016 

 

 
 
Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a  testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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Copyright © 1992 – 2017 ESET, spol. s r. o. ESET, logo ESET, NOD32, ThreatSense, ThreatSense.Net a/nebo jiné uvedené produkty ESET, spol. s r. o., jsou registrované ochranné známky 
společnosti ESET, spol. s r. o. Ostatní zde uvedené společnosti nebo produkty mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vyrobeno dle norem jakosti ISO 
9001:2000. 

ESET vs. Symantec                       

Ochrana      Výkon 

SE Labs 
www.selabs.uk 
Test produktů pro 
domácnosti,  
červenec-září 2016 

 

Test hodnotil, jak efektivně 
reagují bezpečnostní produkty 
na hrozby. ESET blokoval 100 
procent webových a cílených 
útoků. 

 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test výkonu sítě,  
září 2016 

 

Rychlá komunikace mezi 
zařízeními v síti (a její 
propustnost) je stále důležitým 
parametrem pro hladký chod 
firemní IT infrastruktury. ESET v 
tomto testu demonstroval velmi 
nízké zatížení sítě. 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test antispamu, 
březen 2016 

 

Spamové zprávy mohou 
obsahovat odkazy, které vedou 
na phishingové stránky. Často 
také obsahují škodlivé přílohy 
nebo malware. V testu bylo 
použito 127.800 e-mailů a 
Symantec nefiltroval 8.140 
spamových zpráv – 160x více 
než ESET.   
 

 

AV-TEST 
www.av-test.org 
Test 12 bezpečnostních 
produktů pro Mac OS X,  
červenec 2016 

 

Rychlejší provedené operací a 
nižší systémové nároky mají 
pozitivní vliv na výkon stanice. 
ESET je rychlejší a méně náročný 
v mnoha scénářích.  
 

  ESET           Symantec *Nižší je lepší 
 
 
 

 

Funkce ESET Symantec Proč je to důležité? 
Anti-Spam (Windows) ● ○ Lokální antispam efektivně filtruje nevyžádané zprávy z koncových zařízení a kontroluje všechny příchozí e-maily na přítomnost malware. 

Záloha dat (Windows) ● ○ ESET Remote Administrator obsahuje ESET Remote Administrator Maintenance Tool, který umožňuje zálohovat server.  Jde o užitečnou 
vlastnost, kterou využijete při migraci ESET Remote Administrator na nový server.  

Anti-Phishing (Windows) ● ○ Zabraňuje podvodným internetovým stránkám získat citlivá data (uživatelské jméno, heslo k poštovním účtům a bankovnictví, detaily o kreditní 
kartě atd.). 
Testované produkty:  ESET Remote Administrator, Symantec Endpoint Protection 
Zdroj: AV-Comparatives, IT Security Products for Small Business, September 2016 

 

 
 
Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a  testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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Copyright © 1992 – 2017 ESET, spol. s r. o. ESET, logo ESET, NOD32, ThreatSense, ThreatSense.Net a/nebo jiné uvedené produkty ESET, spol. s r. o., jsou registrované ochranné známky 
společnosti ESET, spol. s r. o. Ostatní zde uvedené společnosti nebo produkty mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vyrobeno dle norem jakosti ISO 
9001:2000. 

ESET vs. Symantec                       

Ochrana      Výkon 

SE Labs 
www.selabs.uk 
Test produktů pro 
domácnosti,  
červenec-září 2016 

 

Test hodnotil, jak efektivně 
reagují bezpečnostní produkty 
na hrozby. ESET blokoval 100 
procent webových a cílených 
útoků. 

 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test výkonu sítě,  
září 2016 

 

Rychlá komunikace mezi 
zařízeními v síti (a její 
propustnost) je stále důležitým 
parametrem pro hladký chod 
firemní IT infrastruktury. ESET v 
tomto testu demonstroval velmi 
nízké zatížení sítě. 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test antispamu, 
březen 2016 

 

Spamové zprávy mohou 
obsahovat odkazy, které vedou 
na phishingové stránky. Často 
také obsahují škodlivé přílohy 
nebo malware. V testu bylo 
použito 127.800 e-mailů a 
Symantec nefiltroval 8.140 
spamových zpráv – 160x více 
než ESET.   
 

 

AV-TEST 
www.av-test.org 
Test 12 bezpečnostních 
produktů pro Mac OS X,  
červenec 2016 

 

Rychlejší provedené operací a 
nižší systémové nároky mají 
pozitivní vliv na výkon stanice. 
ESET je rychlejší a méně náročný 
v mnoha scénářích.  
 

  ESET           Symantec *Nižší je lepší 
 
 
 

 

Funkce ESET Symantec Proč je to důležité? 
Anti-Spam (Windows) ● ○ Lokální antispam efektivně filtruje nevyžádané zprávy z koncových zařízení a kontroluje všechny příchozí e-maily na přítomnost malware. 

Záloha dat (Windows) ● ○ ESET Remote Administrator obsahuje ESET Remote Administrator Maintenance Tool, který umožňuje zálohovat server.  Jde o užitečnou 
vlastnost, kterou využijete při migraci ESET Remote Administrator na nový server.  

Anti-Phishing (Windows) ● ○ Zabraňuje podvodným internetovým stránkám získat citlivá data (uživatelské jméno, heslo k poštovním účtům a bankovnictví, detaily o kreditní 
kartě atd.). 
Testované produkty:  ESET Remote Administrator, Symantec Endpoint Protection 
Zdroj: AV-Comparatives, IT Security Products for Small Business, September 2016 

 

 
 
Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a  testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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Testované produkty:  ESET Remote Administrator, Symantec Endpoint Protection
Zdroj: AV-Comparatives, IT Security Products for Small Business, září 2016



ESET vs. Avast (AVG)
Ochrana a spolehlivost

Hodnocení ochrany (%)

Falešné poplachy*

Dopad na výkon (%)*

Rozdíl v rychlosti (s)*

Výkon

ESET Avast (AVG) *Nižší je lepší

SE Labs
www.selabs.uk
Test produktů  
pro domácnosti,  
červenec–září 2016

AV-Comparatives
www.av-comparatives.org
Test detekce škodlivých 
souborů, září 2016

Virus Bulletin
www.virusbulletin.com
VB100 porovnání produktů 
pro Windows Server 2012,
červen 2016

AV-TEST
www.av-test.org
Test 12 produktů pro OS X, 
červenec 2016

Test hodnotil, jak efektivně 
bezpečnostní produkty reagují 
na hrozby. ESET blokoval  
100 procent webových  
a cílených útoků.

Falešné poplachy neboli označení 
legitimního souboru za škodlivý 
mohou způsobit velmi vážné 
problémy. V případě, že je antivirové 
řešení nastaveno tak, aby nalezený 
malware smazalo, může dojít 
k odstranění klíčového souboru 
legitimního softwaru.

Dopad na výkon počítače 
je důležitým faktorem pro 
bezproblémový a rychlý 
provoz počítače. 
ESET poskytuje vyvážený 
poměr mezi ochranou, 
výkonem a spolehlivostí.

Rychlejší operace a nižší 
systémové nároky mají příznivý 
dopad na celkový výkon pracovní 
stanice. Test ukázal, že i když 
ESET má 100% úspěšnost detekce 
škodlivých souborů, dopad  
na výkon stanice je minimální.

Funkce ESET Avast (AVG) Proč je to důležité?
Ochrana klientů (macOS)

● ○
Množství škodlivého kódu, jakým jsou trojské koně a viry, neustále roste i na platformě macOS, proto  
je antimalware velmi důležitou součástí bezpečnostních řešení. Navíc stanice Mac mohou fungovat jako 
vstupní brány pro malware napadající Windows do vnitřní sítě.

Apple iOS klienti
● ○

I iPhony nebo iPady mohou být zneužity ke kybernetické kriminální činnosti. V případě ukradení nebo  
ztráty zařízení může administrátor zařízení vzdáleně lokalizovat, vymazat nebo zamknout. Náš klient iOS  
je integrován do nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator.

Google Android klienti
● ○

Zařízení s Androidem čelí různým hrozbám, z nichž většina má původ v infikovaných aplikacích nebo 
neopravených zranitelnostech samotného OS. Díky nástroji vzdálené správy ESET Remote Administrator 
administrátor nemusí pořizovat speciální nástroj pro správu mobilních zařízení.

Kontrola výměnných 
zařízení ● ○ Umožňuje blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média, jako jsou CD, DVD, USB a podobně, čímž  

snižuje riziko neautorizovaného kopírování dat na minimum.

Podpora v lokálním jazyce ANO Angličtina, němčina ESET má pobočky po celém světě, zákazníci jej tak mohou kontaktovat ve svém mateřském jazyce.
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způsobit velmi vážné 
problémy. V případě, že je 
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minimální.  
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Funkce  ESET Avast (AVG) Proč je to důležité? 

Ochrana klientů (Mac OS)   Množství škodlivého kódu jakou jsou trójské koně a viry  i na pla ormě Mac neustále roste, proto je an malware velmi důležitou součás  
bezpečnostních řešení. Navíc Mac stanice mohou fungovat jako vstupní brány pro Windows malware do vnitřní sítě. 

Apple iOS klien    I iPhony nebo iPady mohou být zneužity ke kyber kriminální činnos . V případě ukradení nebo ztráty zařízení může administrátor zařízení 
vzdáleně lokalizovat, vymazat nebo zamknout. Náš iOS klient je integrován do nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator. 
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samotného. Díky nástroji vzdálené správy ESET Remote Administrator nemusí administrátor pořizovat speciální nástroj pro správu mobilních 
zařízení.  

Kontrola výměnných zařízení   Umožňuje blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média, jako jsou CD, DVD, USB a podobně, proto je riziko neautorizovaného kopírování 
dat sníženo na minimum. 

Podpora v lokálním jazyce Ano 
Angli na, 
němčina 

ESET má pobočky po celém světě, zákaznici jej tak mohou oslovit vždy ve svém mateřském jazyce. 

Testované produkty:  ESET Remote Administrator, ESET Endpoint Security, AVG CloudCare 
   Zdroj: AV-Compara ves, Business Review 2016  

Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017  
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách tře ch stran a testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
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Funkce  ESET Avast (AVG) Proč je to důležité? 

Ochrana klientů (Mac OS)   Množství škodlivého kódu jakou jsou trójské koně a viry  i na pla ormě Mac neustále roste, proto je an malware velmi důležitou součás  
bezpečnostních řešení. Navíc Mac stanice mohou fungovat jako vstupní brány pro Windows malware do vnitřní sítě. 

Apple iOS klien    I iPhony nebo iPady mohou být zneužity ke kyber kriminální činnos . V případě ukradení nebo ztráty zařízení může administrátor zařízení 
vzdáleně lokalizovat, vymazat nebo zamknout. Náš iOS klient je integrován do nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator. 

Google Android klien    
Zařízení s Androidem čelí různým hrozbám, většina z nich má původ v infikovaných aplikacích nebo neopravených zranitelnostech OS 
samotného. Díky nástroji vzdálené správy ESET Remote Administrator nemusí administrátor pořizovat speciální nástroj pro správu mobilních 
zařízení.  

Kontrola výměnných zařízení   Umožňuje blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média, jako jsou CD, DVD, USB a podobně, proto je riziko neautorizovaného kopírování 
dat sníženo na minimum. 

Podpora v lokálním jazyce Ano 
Angli na, 
němčina 

ESET má pobočky po celém světě, zákaznici jej tak mohou oslovit vždy ve svém mateřském jazyce. 

Testované produkty:  ESET Remote Administrator, ESET Endpoint Security, AVG CloudCare 
   Zdroj: AV-Compara ves, Business Review 2016  

Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017  
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Apple iOS klien    I iPhony nebo iPady mohou být zneužity ke kyber kriminální činnos . V případě ukradení nebo ztráty zařízení může administrátor zařízení 
vzdáleně lokalizovat, vymazat nebo zamknout. Náš iOS klient je integrován do nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator. 

Google Android klien    
Zařízení s Androidem čelí různým hrozbám, většina z nich má původ v infikovaných aplikacích nebo neopravených zranitelnostech OS 
samotného. Díky nástroji vzdálené správy ESET Remote Administrator nemusí administrátor pořizovat speciální nástroj pro správu mobilních 
zařízení.  

Kontrola výměnných zařízení   Umožňuje blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média, jako jsou CD, DVD, USB a podobně, proto je riziko neautorizovaného kopírování 
dat sníženo na minimum. 
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škodlivý kód, který se zaměřuje 
na získávání údajů o kreditních 
kartách, internetovém 
bankovnictví a podobně.  
ESET konstantně získává  
velmi dobré hodnocení  
za blokaci finančního  
malwaru.

Test hodnotil, jak efektivně 
bezpečnostní produkty reagují 
na hrozby. ESET blokoval  
100 procent webových  
a cílených útoků.

Dopad na výkon počítače 
je důležitým faktorem pro 
bezproblémový a rychlý 
provoz počítače. ESET 
poskytuje vyvážený poměr 
mezi ochranou, výkonem  
a spolehlivostí. 

Rychlá komunikace mezi 
zařízeními v síti (a její 
propustnost) je stále 
důležitým parametrem 
pro hladký chod firemní IT 
infrastruktury. ESET v tomto 
testu demonstroval velmi 
nízké zatížení sítě.

Funkce ESET Kaspersky Lab Proč je to důležité?
Antimalware (macOS)

● ○
Množství škodlivého kódu, jakým jsou trojské koně a viry, neustále roste i na platformě macOS, proto  
je antimalware velmi důležitou součástí bezpečnostních řešení. Navíc stanice Mac mohou fungovat jako 
vstupní brány pro malware napadající Windows do vnitřní sítě.

Firewall (macOS) ● ○ Firewall brání neautorizovaným uživatelům v přístupu k zařízení a zároveň umožňuje nastavit pravidla 
(povolit/blokovat) pro příchozí a odchozí komunikaci. 

Apple iOS klienti
● ○

I iPhony nebo iPady mohou být zneužity ke kybernetické kriminální činnosti. V případě ukradení nebo  
ztráty zařízení může administrátor zařízení vzdáleně lokalizovat, vymazat nebo zamknout. Náš klient iOS  
je integrován do nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator.

Kontrola přístupu na web  
(macOS) ● ○ Kontrola přístupu na web povoluje/zakazuje přístup na internetové stránky na základě whitelistu/blacklistu.

Push instalace z konzole ● ○ Přímo z nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator můžete pomocí tzv. push instalace provádět 
instalaci produktů ESET na koncové stanice, aniž byste je museli fyzicky obcházet.

Testované produkty:  ESET Remote Administrator, ESET Endpoint Security, Kaspersky Endpoint Security Cloud
Zdroj: AV-Comparatives, IT Security Products for Small Business, září 2016
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Rychlá komunikace mezi 
zařízeními v síti (a její 
propustnost) je stále 
důležitým parametrem pro 
hladký chod firemní IT 
infrastruktury. ESET v tomto 
testu demonstroval velmi 
nízké zatížení sítě. 

   ESET       Kaspersky Lab *Nižší je lepší 
  

Funkce ESET Kaspersky  Proč je to důležité? 
Antimalware (Mac OS) ● ○  Množství škodlivého kódu jakou jsou trójské koně a viry  i na platformě Mac neustále roste, proto je antimalware velmi důležitou 

součástí bezpečnostních řešení. Navíc Mac stanice mohou fungovat jako vstupní brány pro Windows malware do vnitřní sítě. 

Firewall (Mac OS) ● ○  Firewall brání neautorizovaným uživatelům v přístupu na zařízení a zároveň umožňuje nastavit pravidla (povolit/blokovat) pro 
příchozí a odchozí komunikaci.  

Apple iOS klienti ● ○ 
 I iPhony nebo iPady mohou být zneužity ke kyber kriminální činnosti. V případě ukradení nebo ztráty zařízení může administrátor 

zařízení vzdáleně lokalizovat, vymazat nebo zamknout. Náš iOS klient je integrován do nástroje vzdálené správy ESET Remote 
Administrator. 

Kontrola přístupu na web 
(Mac OS) ● ○  Kontrola přístupu na web je mechanismus, který umožňuje filtrovat přístup na internetové stránky na základě blacklistu/ 

whitelistu. 

Push instalace z konzole ● ○  Přímo z nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator můžete pomocí tzv. push instalace provádět instalaci produktů 
ESET na koncové stanice, aniž byste je museli fyzicky obcházet. 

Testované produkty:  ESET Remote Administrator, ESET Endpoint Security, Kaspersky Endpoint Security Cloud 
Zdroj: AV-Comparatives, IT Security Products for Small Business, září 2016 

Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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Rychlá komunikace mezi 
zařízeními v síti (a její 
propustnost) je stále 
důležitým parametrem pro 
hladký chod firemní IT 
infrastruktury. ESET v tomto 
testu demonstroval velmi 
nízké zatížení sítě. 

   ESET       Kaspersky Lab *Nižší je lepší 
  

Funkce ESET Kaspersky  Proč je to důležité? 
Antimalware (Mac OS) ● ○  Množství škodlivého kódu jakou jsou trójské koně a viry  i na platformě Mac neustále roste, proto je antimalware velmi důležitou 

součástí bezpečnostních řešení. Navíc Mac stanice mohou fungovat jako vstupní brány pro Windows malware do vnitřní sítě. 

Firewall (Mac OS) ● ○  Firewall brání neautorizovaným uživatelům v přístupu na zařízení a zároveň umožňuje nastavit pravidla (povolit/blokovat) pro 
příchozí a odchozí komunikaci.  

Apple iOS klienti ● ○ 
 I iPhony nebo iPady mohou být zneužity ke kyber kriminální činnosti. V případě ukradení nebo ztráty zařízení může administrátor 

zařízení vzdáleně lokalizovat, vymazat nebo zamknout. Náš iOS klient je integrován do nástroje vzdálené správy ESET Remote 
Administrator. 

Kontrola přístupu na web 
(Mac OS) ● ○  Kontrola přístupu na web je mechanismus, který umožňuje filtrovat přístup na internetové stránky na základě blacklistu/ 

whitelistu. 

Push instalace z konzole ● ○  Přímo z nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator můžete pomocí tzv. push instalace provádět instalaci produktů 
ESET na koncové stanice, aniž byste je museli fyzicky obcházet. 

Testované produkty:  ESET Remote Administrator, ESET Endpoint Security, Kaspersky Endpoint Security Cloud 
Zdroj: AV-Comparatives, IT Security Products for Small Business, září 2016 

Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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Funkce ESET Kaspersky  Proč je to důležité? 
Antimalware (Mac OS) ● ○  Množství škodlivého kódu jakou jsou trójské koně a viry  i na platformě Mac neustále roste, proto je antimalware velmi důležitou 

součástí bezpečnostních řešení. Navíc Mac stanice mohou fungovat jako vstupní brány pro Windows malware do vnitřní sítě. 

Firewall (Mac OS) ● ○  Firewall brání neautorizovaným uživatelům v přístupu na zařízení a zároveň umožňuje nastavit pravidla (povolit/blokovat) pro 
příchozí a odchozí komunikaci.  

Apple iOS klienti ● ○ 
 I iPhony nebo iPady mohou být zneužity ke kyber kriminální činnosti. V případě ukradení nebo ztráty zařízení může administrátor 

zařízení vzdáleně lokalizovat, vymazat nebo zamknout. Náš iOS klient je integrován do nástroje vzdálené správy ESET Remote 
Administrator. 

Kontrola přístupu na web 
(Mac OS) ● ○  Kontrola přístupu na web je mechanismus, který umožňuje filtrovat přístup na internetové stránky na základě blacklistu/ 

whitelistu. 

Push instalace z konzole ● ○  Přímo z nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator můžete pomocí tzv. push instalace provádět instalaci produktů 
ESET na koncové stanice, aniž byste je museli fyzicky obcházet. 

Testované produkty:  ESET Remote Administrator, ESET Endpoint Security, Kaspersky Endpoint Security Cloud 
Zdroj: AV-Comparatives, IT Security Products for Small Business, září 2016 

Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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ESET vs. Bitdefender
Ochrana

Hodnocení ochrany (%)

Detekce exploitů (%)

Dopad na výkon (%)*

Pomalejší stažení (%)*

Výkon

ESET Bitdefender *Nižší je lepší

SE Labs
www.selabs.uk
Test produktů  
pro domácnosti,  
červenec–září 2016

AV-Comparatives
www.av-comparatives.org
Test bezpečnostních 
produktů pro firmy,
listopad 2016

AV-Comparatives
www.av-comparatives.org
Test výkonu, 
říjen 2016

AV-TEST
www.av-test.org
Test antivirových produktů 
pro Windows,
říjen 2016

Test hodnotil, jak efektivně 
bezpečnostní produkty reagují 
na hrozby. ESET blokoval  
100 procent webových  
a cílených útoků.

Exploit je software, který se snaží 
zneužít chybu nebo zranitelnost 
za účelem ovládnutí počítače. 
V testu bylo použito 21 exploitů  
a ESET jich zablokoval 20. 

Dopad na výkon počítače 
je důležitým faktorem pro 
bezproblémový a rychlý 
provoz počítače. 
ESET poskytuje vyvážený 
poměr mezi ochranou, 
výkonem a spolehlivostí.

Koncoví uživatelé chtějí 
pracovat bez zpomalení. 
Pomalejší stažení často 
používaných aplikací může 
mít negativní vliv na rychlost 
práce.

Funkce ESET Bitdefender Proč je to důležité?
Šifrování dat a e-mailů  
(Windows) ● ○ Firmy používají šifrování k ochraně citlivých dat a složek. Pouze zaměstnanci, kteří disponují daným šifrovacím 

klíčem, mohou s danými daty pracovat (včetně e-mailových zpráv).

Kontrola výměnných 
zařízení (macOS) ● ○ Umožňuje blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média, jako jsou CD, DVD, USB a podobně, čímž  

snižuje riziko neautorizovaného kopírování dat na minimum.
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společnosti ESET, spol. s r. o. Ostatní zde uvedené společnosti nebo produkty mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vyrobeno dle norem jakosti ISO 
9001:2000. 

ESET vs. Bitdefender                       

Ochrana  Výkon 

SE Labs 
www.selabs.uk 
Test produktů pro 
domácnosti,  
červenec-září 2016 

 

 
Test hodnotil, jak efektivně 
reagují bezpečnostní produkty 
na hrozby. ESET blokoval 100 
procent webových a cílených 
útoků.. 

 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test výkonu,  
říjen 2016 

 

Dopad na výkon počítače je 
důležitým faktorem pro 
bezproblémový a rychlý provoz 
počítače. ESET poskytuje 
vyvážený poměr mezi ochranou, 
výkonem a spolehlivostí. 

AV- Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test bezpečnostních 
produktů pro firmy, 
listopad 2016 

 

Exploit je software, který se 
snaží zneužít chybu nebo 
zranitelnost za účelem ovládnutí 
počítače. V testu bylo použito 
21 exploitů a ESET zablokoval 
20 z nich.  
 

 

AV-TEST 
www.av-test.org 
Test antivirových produktů 
pro Windows, 
říjen 2016 

 

Koncoví uživatelé chtějí 
pracovat bez zpomalení. 
Pomalejší stažení často 
používaných aplikací může 
mít na rychlost práce 
negativní vliv. 

 
 

  ESET           Bitdefender *Nižší je lepší 
 

 
 

 

Funkce ESET Bitdefender Proč je to důležité? 

Šifrování dat a e-mailů (Windows) ● ○ Firmy používají šifrování k ochraně citlivých dat a složek. Pouze zaměstnanci, kteří disponují daným šifrovacím klíčem, mohou s danými daty 
pracovat (včetně e-mailových zpráv). 

Kontrola výměnných zařízení (Mac 
OS) ● ○ Umožňuje blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média, jako jsou CD, DVD, USB a podobně, proto je riziko neautorizovaného kopírování dat 

sníženo na minimum. 

Záloha dat (Windows) ● ○ ESET Remote Administrator obsahuje ESET Remote Administrator Maintenance Tool, který umožňuje zálohovat server.  Jde o užitečnou 
vlastnost, kterou využijete při migraci ESET Remote Administrator na nový server. 
Testované produkty:  ESET Remote Administrator (#DESlock), Bitdefender Endpoint GravityZone 
Zdroj: AV-Comparatives, Review of IT Security Suites for Small Business, September 2016 

 
Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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ESET vs. Bitdefender                       

Ochrana  Výkon 

SE Labs 
www.selabs.uk 
Test produktů pro 
domácnosti,  
červenec-září 2016 

 

 
Test hodnotil, jak efektivně 
reagují bezpečnostní produkty 
na hrozby. ESET blokoval 100 
procent webových a cílených 
útoků.. 

 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test výkonu,  
říjen 2016 

 

Dopad na výkon počítače je 
důležitým faktorem pro 
bezproblémový a rychlý provoz 
počítače. ESET poskytuje 
vyvážený poměr mezi ochranou, 
výkonem a spolehlivostí. 

AV- Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test bezpečnostních 
produktů pro firmy, 
listopad 2016 

 

Exploit je software, který se 
snaží zneužít chybu nebo 
zranitelnost za účelem ovládnutí 
počítače. V testu bylo použito 
21 exploitů a ESET zablokoval 
20 z nich.  
 

 

AV-TEST 
www.av-test.org 
Test antivirových produktů 
pro Windows, 
říjen 2016 

 

Koncoví uživatelé chtějí 
pracovat bez zpomalení. 
Pomalejší stažení často 
používaných aplikací může 
mít na rychlost práce 
negativní vliv. 

 
 

  ESET           Bitdefender *Nižší je lepší 
 

 
 

 

Funkce ESET Bitdefender Proč je to důležité? 

Šifrování dat a e-mailů (Windows) ● ○ Firmy používají šifrování k ochraně citlivých dat a složek. Pouze zaměstnanci, kteří disponují daným šifrovacím klíčem, mohou s danými daty 
pracovat (včetně e-mailových zpráv). 

Kontrola výměnných zařízení (Mac 
OS) ● ○ Umožňuje blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média, jako jsou CD, DVD, USB a podobně, proto je riziko neautorizovaného kopírování dat 

sníženo na minimum. 

Záloha dat (Windows) ● ○ ESET Remote Administrator obsahuje ESET Remote Administrator Maintenance Tool, který umožňuje zálohovat server.  Jde o užitečnou 
vlastnost, kterou využijete při migraci ESET Remote Administrator na nový server. 
Testované produkty:  ESET Remote Administrator (#DESlock), Bitdefender Endpoint GravityZone 
Zdroj: AV-Comparatives, Review of IT Security Suites for Small Business, September 2016 

 
Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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ESET vs. Bitdefender                       

Ochrana  Výkon 

SE Labs 
www.selabs.uk 
Test produktů pro 
domácnosti,  
červenec-září 2016 

 

 
Test hodnotil, jak efektivně 
reagují bezpečnostní produkty 
na hrozby. ESET blokoval 100 
procent webových a cílených 
útoků.. 

 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test výkonu,  
říjen 2016 

 

Dopad na výkon počítače je 
důležitým faktorem pro 
bezproblémový a rychlý provoz 
počítače. ESET poskytuje 
vyvážený poměr mezi ochranou, 
výkonem a spolehlivostí. 

AV- Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test bezpečnostních 
produktů pro firmy, 
listopad 2016 

 

Exploit je software, který se 
snaží zneužít chybu nebo 
zranitelnost za účelem ovládnutí 
počítače. V testu bylo použito 
21 exploitů a ESET zablokoval 
20 z nich.  
 

 

AV-TEST 
www.av-test.org 
Test antivirových produktů 
pro Windows, 
říjen 2016 

 

Koncoví uživatelé chtějí 
pracovat bez zpomalení. 
Pomalejší stažení často 
používaných aplikací může 
mít na rychlost práce 
negativní vliv. 

 
 

  ESET           Bitdefender *Nižší je lepší 
 

 
 

 

Funkce ESET Bitdefender Proč je to důležité? 

Šifrování dat a e-mailů (Windows) ● ○ Firmy používají šifrování k ochraně citlivých dat a složek. Pouze zaměstnanci, kteří disponují daným šifrovacím klíčem, mohou s danými daty 
pracovat (včetně e-mailových zpráv). 

Kontrola výměnných zařízení (Mac 
OS) ● ○ Umožňuje blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média, jako jsou CD, DVD, USB a podobně, proto je riziko neautorizovaného kopírování dat 

sníženo na minimum. 

Záloha dat (Windows) ● ○ ESET Remote Administrator obsahuje ESET Remote Administrator Maintenance Tool, který umožňuje zálohovat server.  Jde o užitečnou 
vlastnost, kterou využijete při migraci ESET Remote Administrator na nový server. 
Testované produkty:  ESET Remote Administrator (#DESlock), Bitdefender Endpoint GravityZone 
Zdroj: AV-Comparatives, Review of IT Security Suites for Small Business, September 2016 

 
Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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ESET vs. Bitdefender                       

Ochrana  Výkon 

SE Labs 
www.selabs.uk 
Test produktů pro 
domácnosti,  
červenec-září 2016 

 

 
Test hodnotil, jak efektivně 
reagují bezpečnostní produkty 
na hrozby. ESET blokoval 100 
procent webových a cílených 
útoků.. 

 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test výkonu,  
říjen 2016 

 

Dopad na výkon počítače je 
důležitým faktorem pro 
bezproblémový a rychlý provoz 
počítače. ESET poskytuje 
vyvážený poměr mezi ochranou, 
výkonem a spolehlivostí. 

AV- Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test bezpečnostních 
produktů pro firmy, 
listopad 2016 

 

Exploit je software, který se 
snaží zneužít chybu nebo 
zranitelnost za účelem ovládnutí 
počítače. V testu bylo použito 
21 exploitů a ESET zablokoval 
20 z nich.  
 

 

AV-TEST 
www.av-test.org 
Test antivirových produktů 
pro Windows, 
říjen 2016 

 

Koncoví uživatelé chtějí 
pracovat bez zpomalení. 
Pomalejší stažení často 
používaných aplikací může 
mít na rychlost práce 
negativní vliv. 

 
 

  ESET           Bitdefender *Nižší je lepší 
 

 
 

 

Funkce ESET Bitdefender Proč je to důležité? 

Šifrování dat a e-mailů (Windows) ● ○ Firmy používají šifrování k ochraně citlivých dat a složek. Pouze zaměstnanci, kteří disponují daným šifrovacím klíčem, mohou s danými daty 
pracovat (včetně e-mailových zpráv). 

Kontrola výměnných zařízení (Mac 
OS) ● ○ Umožňuje blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média, jako jsou CD, DVD, USB a podobně, proto je riziko neautorizovaného kopírování dat 

sníženo na minimum. 

Záloha dat (Windows) ● ○ ESET Remote Administrator obsahuje ESET Remote Administrator Maintenance Tool, který umožňuje zálohovat server.  Jde o užitečnou 
vlastnost, kterou využijete při migraci ESET Remote Administrator na nový server. 
Testované produkty:  ESET Remote Administrator (#DESlock), Bitdefender Endpoint GravityZone 
Zdroj: AV-Comparatives, Review of IT Security Suites for Small Business, September 2016 

 
Více informací: www.eset.cz  Datum publikace: únor 2017 
ESET za přesnost informací nenese odpovědnost. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na analýzách třetích stran a testech, které jsou citovány jako zdroj. Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy 
společností a produktů použité v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Partneři mohou používat tento dokument jako celek nebo po částech k prodejním účelům. Je zakázáno umístit jej online nebo na sociální sítě. Pro 
použití údajů dokumentů v tištěných médiích je nezbytné povolení od společnosti ESET. 
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Testované produkty:  ESET Remote Administrator (#DESlock), Bitdefender Endpoint GravityZone
Zdroj: AV-Comparatives, Review of IT Security Suites for Small Business, září 2016



ESET vs. Sophos
Ochrana

Přesnost detekce (%)

Detekce spamu (%)

Vytížení WAN (MB)*

Rozdíl ve výkonu*

Výkon

ESET Sophos *Nižší je lepší

AV-Comparatives
www.av-comparatives.org
Test ochrany v reálných 
podmínkách,  
červenec–listopad 2016

Virus Bulletin
www.virusbulletin.com
Test antispamu, 
září 2016

AV-Comparatives
www.av-comparatives.org
Test výkonu v síti, 
srpen 2016

AV-Comparatives
www.av-comparatives.org
Test dopadu na výkon, 
říjen 2016

Produkty ESET jsou navrženy 
a nastaveny tak, aby bezpečně 
chránily zařízení již v základním 
nastavení. A výsledky testů to 
potvrzují. 

Spamové zprávy mohou 
obsahovat odkazy, které vedou 
na phishingové stránky. Často 
také obsahují škodlivé přílohy 
nebo malware. V testu bylo 
použito 73 710 spamových 
e-mailů a Sophos nefiltroval 
362 spamových zpráv  
– 90x více než ESET.

Rychlá komunikace mezi 
zařízeními v síti (a její 
propustnost) je stále 
důležitým parametrem 
pro hladký chod firemní IT 
infrastruktury. ESET v tomto 
testu demonstroval velmi 
nízké zatížení sítě.

Dopad na výkon počítače 
je důležitým faktorem pro 
bezproblémový a rychlý 
provoz počítače. 
ESET poskytuje vyvážený 
poměr mezi ochranou, 
výkonem a spolehlivostí.

Funkce ESET Sophos Proč je to důležité?
Firewall ● ○ Firewall brání neautorizovaným uživatelům v přístupu k zařízení a zároveň umožňuje nastavit pravidla 

(povolit/blokovat) pro příchozí a odchozí komunikaci.

Ochrana e-mailů ● ○ Kontroluje příchozí poštu přes protokoly POP3 a IMAP kvůli možné přítomnosti škodlivého kódu.

Podpora přes e-mail 
a telefon ● ○ Zákazník může v případě potíží kontaktovat zákaznickou podporu v češtině.
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9001:2000. 

ESET vs. Sophos                       

Ochrana  Výkon 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test ochrany v reálných 
podmínkách,   
červenec – listopad 2016 

 

Produkty ESET jsou navrženy 
a nastaveny tak, aby bezpečně 
chránily zařízení již v základním 
nastavení. A výsledky testů to 
potvrzují.  
 

 

AV-Comparatives 
www.av-comparatives.org 
Test výkonu v síti,  
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zařízeními v síti (a její 
propustnost) je stále důležitým 
parametrem pro hladký chod 
firemní IT infrastruktury. ESET 
v tomto testu demonstroval 
velmi nízké zatížení sítě. 

Virus Bulletin 
www.virusbulletin.com 
Test antispamu,  
září 2016 

 

Spamové zprávy mohou 
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nebo malware. V testu bylo 
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SLUŽBY ZDARMA 
PRO ZÁKAZNÍKY 
S PLATNOU 
LICENCÍ

Technická podpora

K dispozici je nejen možnost konzultace po telefonu nebo 
e-mailem, ale také online pomocí vzdáleného připojení* 
a databáze znalostí.

Návštěva technika

V rámci platné licence nabízíme všem firemních 
zákazníkům s licencí na 25 počítačů a více jednou ročně 
návštěvu našeho technika. Zahrnuje max. 4 hodiny práce 
technika na místě + cestu. Možno čerpat jako školení, 
konzultaci nebo pomoc s instalací a nasazením.

Antivirová ambulance

Služba je poskytována online pomocí vzdáleného  
připojení po předchozí dohodě s technikem. Služba 
neslouží k odvirování všech počítačů ve firemním prostředí, 
ale jako konzultace, kdy je na základě vzorku postižených 
stanic technikem navržen optimální postup pro odvirování 
ostatních počítačů.

Školení a konzultace

Školení a konzultace vedené certifikovaným technikem 
v sídle společnosti ESET v maximálním rozsahu 4 hodin.

* Po předchozí domluvě s technikem.


