
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ESET Secure Business (pakiet ochronny) 

Zabezpiecza wszystkie komputery, laptopy, urządzenia mobilne i serwery plików przed złośliwym 

oprogramowaniem. Dba, by serwer pocztowy był odporny na włamania i eliminuje wszystkie typy szkodliwego 

oprogramowania przenoszone za pomocą wiadomości mailowych na poziomie serwera. 

 

 CENTRALNE ZARZĄDZANIE 

Stacje robocze z systemami Windows, Mac czy Linux lub urządzenia mobilne i maszyny wirtualne, wszystkie te 

elementy sieci możesz zabezpieczyć rozwiązaniami ESET, które są zarządzane za pomocą jednej webowej 

konsoli centralnego zarządzania. Narzędzie pozwala m.in. zdalnie zainstalować oprogramowanie 

zabezpieczające ESET na stacjach roboczych w firmie oraz zapewnia pełny pogląd stanu ochrony sieci i 

zabezpieczonych urządzeń. Dostępność niektórych funkcji jest uzależniona od systemu operacyjnego. 

 
 OCHRONA KOMPUTERÓW - POZIOM ANTIVIRUS 

ESET Endpoint Antivirus zapewnia skuteczną ochronę firmowych stacji roboczych przed wirusami i 

oprogramowaniem szpiegującym, bez względu na rodzaj systemu operacyjnego - Windows lub macOS. Nasz 

wielokrotnie nagradzany silnik antyphishingowy chroni poufne informacje firmy, takie jak nazwy 

użytkowników i hasła, przed stronami internetowymi podszywającymi się pod zaufane serwisy WWW. Inne 

zaawansowane technologie rozwiązań ESET to skanowanie oparte o chmurę, kontrola dostępu do urządzeń i 

wiele innych. 

 
 OCHRONA KOMPUTERÓW - POZIOM SECURITY 

ESET Endpoint Security zapewnia wszystkie funkcjonalności ESET Endpoint Antivirus, a dodatkowo został 

wyposażony w dwukierunkowy firewall, kontrolę dostępu do stron www, ochronę przed botnetami i wiele 

innych funkcjonalności. Z tym rozwiązaniem sam decydujesz czy na stacjach roboczych instalujesz ESET 

Endpoint Security, czy też ESET Endpoint Antivirus, bez względu na system - Windows lub macOS. 

 
 OCHRONA URZĄDZEŃ MOBILNYCH 

Aplikacja do ochrony urządzeń mobilnych, chroniąca w czasie rzeczywistym wszystkie aplikacje i pliki 

użytkownika, zainstalowane na firmowych tabletach i smartfonach. Funkcja antyphishing dodatkowo chroni 

przed fałszywymi stronami internetowymi, które próbują wyłudzić hasła i dane logowania. Z kolei kontrola 

aplikacji wprowadza polityki bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych i pozwala ustalać, które aplikacje mogą 

być instalowane przez użytkownika na urządzeniach mobilych. 

 
 

 

 



 OCHRONA SERWERÓW PLIKÓW 

Ochrona antywirusowa i antyspyware dla serwerów plików. Zabezpiecza przed wszystkimi rodzajami zagrożeń, 

m.in. przed wirusami, rootkitami, robakami i oprogramowaniem szpiegującym. Zaawansowany skaner pamięci 

rozbudowuje ochronę antywirusową o skuteczne zabezpieczenie przed skomplikowanymi zagrożeniami, 

wielokrotnie spakowanymi lub zaszyfrowanymi. Z kolei możliwość skanowania z wykorzystaniem chmury 

pozytywnie wpływa na wydajność rozwiązania i podnosi skuteczność ochrony. 

 
 OCHRONA SERWERÓW POCZTOWYCH 

Rozwiązanie ESET dla różnych platform systemowych, stworzone w oparciu o sprawdzoną technologię ESET 

NOD32®, chronią krytyczne dla firmowej komunikacji serwery pocztowe. Rozwiązanie wykrywa zagrożenia i 

filtruje spam, zanim dana wiadomość znajdzie się w skrzynce pocztowej użytkownika. ESET Mail Security 

doskonale uzupełnia ochronę firmy, stając się kluczową linią obrony każdej firmowej sieci. 

 

 

Pozostałe zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w tym warunki dostawy, terminu, wynagrodzenie oraz 

gwarancja, znajdują się we wzorze Istotnych postanowień umowy.  


