
 
                                              
   www.arka.ir 

 

 

1


 

 

 

 

 

 

   

 

حفاظت کامل از محیط فناوری اطالعات شما، 
با مدیریت کامل ریسک سایبری و تخصص 

  در تماس ESET جهانی
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 کنسول مدیریت •
 حفاظت نقطه پایانی •
 امنیت سرور فایل •
 دفاع از تهدیدات پیشرفته •
 رمزگذاری کامل دیسک •
 تشخیص و پاسخ گسترش یافته  •
 پاسخ مدیریت شدهتشخیص و  •
 پشتیبانی  •

 نوظهور، تهدیدات که نندک حاصل اطمینان تا دارند خود هایشبکه و هارایانه در بیشتر دید به نیاز حاضر حال در هاسازمان

 است یک پاسخ. اندازدنمی خطر به را آنها شهرت یا سود ناخواسته، هایبرنامه یا کارمندان دقتبی رفتار

 و تشخیص عالوه به ما، خدمات و محصوالت حفاظت، بهترین شامل سازمانی، سطح در پاسخ و تشخیص پیشگیری، حل راه

 شبکه در امنیتی مشکل هرگونه رفع و سریع تحلیل و تجزیه امکان این. است پشتیبانی خدمات و (MDR) شده مدیریت پاسخ

 انواع زا که است داده جای خود در را تهدید تشخیص پیشرفته فناوری این. کند می فراهم ESET کارشناسان کمک با را

 پیشرفته ایه داده از محافظت برای دیسک کامل رمزگذاری قابلیت و کند می جلوگیری نشده دیده حال به تا و جدید تهدیدات

 .دارد را

از طریق سرویس تشخیص و پاسخ  ESETشناسایی، مهار و اصالح حوادث امنیت سایبری را با تخصص 
 تسریع کنید. (MDRمدیریت شده )

 

 .کمک فوری دریافت کنید ESET در هر ساعت از شبانه روز، از جمله آخر هفته ها و تعطیالت رسمی، از

های امنیتی کامالً شفاف فرد و تشخیص مبتنی بر شهرت که برای تیمرفتار منحصربه •
 پایانی درمیلیون نقطه  100است و به آنها بازخورد در زمان واقعی را که از بیش از 

LiveGrid  آوری شده است را ارائه می دهدایست جمع. 

 محافظت بهبود یافته در برابر باج افزارها و تهدیدات روز صفر از طریق فناوری •
sandboxing  مبتنی بر ابر 

عایت مقررات ربه  macOS و Windows های رمزگذاری کامل دیسک دربا قابلیت •
 .کندها کمک میداده

راه دور تک شیشه ای برای مشاهده تهدیدات، کاربران و موارد قرنطینه مدیریت از  •
 شده

های همراه از طریق فناوری چند الیه پیشرفته محافظت نقاط پایانی شرکت و تلفن •
   brute force  شوند، اکنون با محافظت در برابر حمالتمی

 

 

 

 

 
 پیش بینی، پیشگیری، واکنش نشان دادن

، MDR  ،ESET Detection & Response Ultimate سرویس
های تحقیقاتی امنیت فناوری اطالعات در های تیمترکیبی از مهارت

دهندگان حوادث، و فناوری پیشرفته سطح جهانی و پاسخ
است. پشتیبانی پاسخگو  ESETمحصوالت امنیتی فناوری اطالعات 

و متناسب با آن خطر هرگونه وقفه در تداوم عملیات را کاهش می 
 .هدد

 زمان پاسخگویی تضمینی 
 استقرار و بهینه سازی XDR 
 بررسی رفتار مشکوک 
 پزشکی قانونی دیجیتال 
 شکار پیشگیرانه تهدید و نظارت بر تهدید 

 
 

 کمک تخصصی از همان ابتدا

ESET Premium Support Advanced  کمک هوشمندانه ای برای
به شما نصب آنها دقیقا از زمان  ESET IT محصوالت امنیتیراهندازی 

. این تا حد زیادی تعداد مشکالت احتمالی را کاهش می می کندارائه 
شما  IT برای رفع نیازهای راه اندازی و استقرار امنیت 24/7/365دهد و 

 .در دسترس است

 پاسخ فوری، تضمین شده توسط SLA 
 خدمات HealthCheck 
 استقرار و ارتقاء 
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  ابری برای جلوگیری از باج افزار Sandboxing دفاع از تهدیدات پیشرفته با

ESET LiveGuard Advanced های مشکوک ارسالی در محیط جعبه و ابر ایزوله و با اجرای همه نمونه
 ESET قدرتمند، به منظور ارزیابی رفتار آنها با استفاده از فیدهای هوش تهدید، ابزارهای داخلی چندگانه

داده های شهرت محافظت فعال در برابر تهدیدات جدید و هرگز و  برای . تجزیه و تحلیل استاتیک و پویا
 .کنددیده نشده را ارائه می

 بسته بندی و اسکن پیشرفته •
 یادگیری ماشینی پیشرفته •
 تحلیل رفتاری عمیق •
•  Sandboxinابری 

 XDR ESET ابزار فعال کردن

های دید بهبودیافته، ، پیشگیری از نقض را با قابلیتXDR ESET ،ESET Inspect کنندهفعالحل اهر
شده طراحی شده است، افزایش شکار تهدید و واکنش به حادثه که برای کاهش هر گونه تهدید کشف

 دهدمی

 ESET Inspect  حجم عظیمی از داده ها را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل می کند، بنابراین
 هیچ تهدیدی شناسایی نمی شود.

 شناسایی و رفع همزمان تهدیدات در محیط های چند پلت فرمی. 
 پذیر، از طریق نصبهای استقرار انعطافگزینه on-prem یا cloudهای لویت، با توجه به او

 .شما

  ایانی چند الیه شامل امنیت فایل سرور حفاظت از نقطه پ

ESET Endpoint Security   یک بدافزار قوی و جلوگیری از سوء استفاده را فراهم می کند و می تواند
بدافزار را قبل، حین و بعد از اجرا شناسایی کند. اکنون همچنین دارای فناوری حدس زدن ضد رمز عبور 

 .است

 ESET Server Security تداوم از اطمینان برای را الیه چند سرور از وزن بکس محافظت 
 .کند می فراهم کار و کسب

 کنید مسدود را هدفمند حمالت 
 کنید جلوگیری اطالعات نقض از 
 کنید متوقف را فایل بدون حمالت 
 کنید شناسایی را پیشرفته پایدار تهدیدهای 

 می شودمدیریت  ESET PROTECT رمزگذاری قدرتمند که به صورت بومی توسط

 ESET Full Disk Encryption مدیریت کنسول بومی ویژگی یک ESET PROTECT اجازه این. است 
 ESET .شوند متصل مک و ویندوز پایانی نقاط در ها داده رمزگذاری و استقرار کلیک یک با تا دهد می

Full Disk Encryption شما به و دهد می افزایش را شما سازمان های داده امنیت توجهی قابل طور به 
 .کنید رعایت را ها داده از حفاظت قوانین تا کند می کمک

 های دستگاه در را رمزگذاری Windows و macOS کنید مدیریت 
 کنید رمزگذاری را درایوها کل یا ها پارتیشن سیستم، های دیسک 
 ،واحد اقدام یک در ها دستگاه رمزگذاری و سازی فعال استقرار 

 راه دورکنسول مدیریت از 

ESET PROTECT  برای پرم روی یا ابر بر مبتنی منظوره چند یکپارچه امنیت مدیریت پلتفرم یک 
 مانند ای پیچیده ابزارهای لطف به. است ها عامل سیستم تمام در ESET تجاری امنیتی محصوالت

ESET Inspect، گسترده پاسخ و تشخیص های قابلیت و شبکه عالی دید (XDR) کند می فراهم را. 

 درز بدون استقرار و اندازی راه 
 استقرار Cloud ندارد نیاز اضافی افزار نرم یا افزار سخت به 
 شبکه امنیت مدیریت واحد نقطه 
 کند می جویی صرفه زمان در خودکار کارهای با 
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ESETدرباره 
ESET  ها پیش پیشگام یادگیری ماشینی و از مدت
ابری است که از بدافزارها پیشگیری،  هایفناوری

یک شرکت   ESET.دهندشناسایی و پاسخ می
خصوصی است که تحقیق و توسعه علمی را در سراسر 

 .جهان ترویج می کند

 
افزارها در حال توسعه نرم ®ESETسال،  30برای بیش از 

برای  و خدمات امنیتی فناوری اطالعات پیشرو در صنعت
ارائه حفاظت جامع و چندالیه در برابر تهدیدات امنیت 

کنندگان در سراسر جهان سایبری برای مشاغل و مصرف
.است

ESET IN NUMBERS 

1bn+ 
protected 

internet users 

400k+ 
business 

customers 

200+ 
countries & 

territories 

13 
global R&D 

centers 

 

SOME OF OUR CUSTOMERS 
 

 

protected by ESET since 2017 

more than 9,000 endpoints 

protected by ESET since 2016 

more than 4,000 mailboxes 

protected by ESET since 2016 

more than 32,000 endpoints 

ISP security partner since 2008 

2 million customer base 

 

 
COMMITTED TO THE HIGHEST INDUSTRY STANDARDS 

 

 

ESET received the Business 

Security APPROVED award from 

AV - Comparatives in the Business 

Security Test in December 2021. 

ESET consistently achieves top 

rankings on the global G2 user 

review platform and its solutions 

are appreciated by customers 

worldwide. 

ESET solutions are regularly 

recognized by leading analyst 

firms, including in “The Forrester 

Tech Tide(TM): Zero Trust Threat 

Detection And Response, Q2 2021” 

as  a  sample vendor


