
ESET PROTECT Cloud
ESET PROTECT Cloud maakt securitybeheer eenvoudig en schaalbaar. 

Het biedt u één platform van waaruit u alle ESET-oplossingen beheert, monitort en waar u mee acteert.

Vertrouw op ESET om uw organisatie te beveiligen

ESET Endpoint Security

Onze bekroonde meerlaagse 
beveiliging beschermt tegen 
allerlei vormen van malware en 
minimaliseert de slagingskans van 
een cyberaanval.

Beschermt alle apparaten en uw 
netwerk tegen dreigingen als 
malware, targeted attacks en 
advanced persistent threats

De beveiligingslaag Network Attack 
Protection zorgt voor beveiliging 
van het bedrijfsnetwerk en houdt 
malware tegen voordat het binnen 
het netwerk is

Allesomvattende bescherming 
voor alle Windows-, Mac-, en 
Androidapparaten

Bescherm bedrijfscomputers, laptops en 
mobiele apparaten via een cloudgebaseerde 

beheerconsole

Schaalbaar en volledig aan te passen aan de 
securitybehoeften en -eisen, geschikt voor 

mkb’ers tot Enterprises

Waarborg bedrijfscontinuïteit tegen 
een lage total cost of ownership

ESET Full Disk Encryption

ESET Full Disk Encryption maakt 
volledige schijfversleuteling op alle 
remote werkstations mogelijk. 
Hiermee vermindert u de kans dat 
een gestolen of verloren apparaat 
kan leiden tot een datalek. 

Houd de controle over uw bedrijfs- 
of klantgegevens op de harde schijf 
van ieder apparaat, waar deze zich 
ook bevindt 

Met ESET Full Disk Encryption 
is het versleutelen van 
gestolen of verloren apparaten 
mogelijk en voldoet u aan 
databeschermingsreguleringen

Gemakkelijk te beheren en in te 
stellen via ESET PROTECT Cloud

ESET® INTERNET
SECURITY

ESET Dynamic Threat Defense

Deze oplossing biedt proactieve 
bescherming tegen zeroday-
dreigingen door verdachte 
bestanden uit te voeren en het 
gedrag ervan te analyseren in een 
geïsoleerde testomgeving.

De cloud sandbox gebruikt de 
kracht van de ESET-cloudomgeving, 
zonder extra systeembelasting 
op de endpoint

Snellere en automatische 
bescherming tegen nieuwe, nog 
onbekende dreigingen die zich in 
bestanden ophouden

Analyseert meer dan 90% van de 
samples in minder dan 5 minuten 
en beschermt direct het gehele 
bedrijfsnetwerk

ESET® PROTECT
ADVANCED

ESET PROTECT Advanced biedt meerlaagse geavanceerde bescherming 
voor ieder apparaat binnen uw bedrijfsnetwerk, inclusief netwerk- en 
bestandsopslagbescherming. Met verbeterde bescherming tegen 
ransomware en zeroday-aanvallen en een krachtige encryptie-oplossing 
die bedrijfsgegevens beschermt, verzekert uw onderneming zich van 
uitgebreide, proactieve beveiliging.



Vertrouw op ESET om uw organisatie te beveiligen

ESET® INTERNET
SECURITY

Uitgebreide bescherming, ook voor Microsoft 365
Ook uw (cloud) e-mail beschermen? ESET PROTECT Complete bevat bescherming voor (cloud) e-mail tegen spam, malware en phishing 

en beschermt daarnaast OneDrive, SharePoint Online en Teams.

ESET® PROTECT
ADVANCED

ESET PROTECT Advanced biedt meerlaagse geavanceerde bescherming 
voor ieder apparaat binnen uw bedrijfsnetwerk, inclusief netwerk- en 
bestandsopslagbescherming. Met verbeterde bescherming tegen 
ransomware en zeroday-aanvallen en een krachtige encryptie-oplossing 
die bedrijfsgegevens beschermt, verzekert uw onderneming zich van 
uitgebreide, proactieve beveiliging.

ENTRY ADVANCEDFUNCTIONALITEITEN COMPLETE ENTERPRISE MAIL PLUS
vanaf 100 seats

ESET PROTECT Cloud 
Beheerconsole

ESET PROTECT 
Beheerconsole

ESET Endpoint Security
Endpointbeveiliging voor alle 
bedrijfsapparaten

ESET Dynamic Threat Defense
Cloud sandbox voor extra krachtige 
beveiliging tegen onbekende 
dreigingen en ransomware

ESET File Security
Beveiliging van servers en 
bestandsopslag in het netwerk

ESET Full Disk Encryption
Volledige schijfversleuteling 
tegen dataverlies

ESET Cloud Office Security
Bescherming voor e-mail en gegevens-
opslag via Microsoft-cloudapplicaties

ESET Mail Security
Bescherming voor on-premise e-mail

ESET Enterprise Inspector
EDR-oplossing voor gedetailleerd inzicht 
in het netwerk

ESET PROTECT Entry, Advanced, Complete en Enterprise zijn ook on-premise te verkrijgen.


