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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 
bez obav mohl 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?

 Úspěšnost v testech Virus Bulletin VB100  

Podmínkou získání ocenění Virus Bulletin 100% Award je správná detekce všech testovaných malware vzorků. Vždy jde o aktuálně  
„řádící“ malware, proto má VB100 velkou výpovědní hodnotu o dlouhodobě vysoké úspěšnosti detekce škodlivého kódu v našich  
produktech. Organizace Virus Bulletin se pravidelně věnuje srovnání antivirů a bezpečnostních programů od roku 1998. ESET získal  
největší počet ocenění VB100 a je držitelem nejvíce 100% hodnocení v řadě.

 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 botnet 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 počítače stejně rychlá a plynulá jako bez antivirového programu. Sekundární výhodou je i to, že není potřeba investovat  
do nových počítačů. Vliv antivirových produktů na spotřebu systémových prostředků a zpomalení počítače dlouhodobě testuje  
např. společnost AV-Comparatives.

 Unilicence

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



ESET Symantec

Falešné poplachy 
PC-Magazine, Nejlepší 
antivirové programy 2015, 
prosinec 2014

7 113

Využití paměti při 
počátečním skenu 
PassMark, Test produktů 
pro domácnosti, leden 2015

77.4 MB 105.3 MB

Advanced+ (celkový počet) 
AV-Comparatives, 2015

52 25

ESET Kaspersky

Falešné poplachy 
AV-Comparatives, 2015

1 11

Využití paměti při 
počátečním skenu 
PassMark, Test produktů  
pro domácnosti, leden 2015

77.4 MB 168.5 MB

Advanced+ 
AV-Comparatives, Test 
proaktivní ochrany 05/2004-
03/2015

15 10

ESET AVG

Falešné poplachy 
AV-Comparatives, Březen 2015

1 14

Test přesnosti detekce
Dennis Technology Labs, 
Antiviry pro domácnosti,  
duben-červen 2015

97 % 95 %

Advanced+ (celkový počet) 
AV-Comparatives, 2015

52 15

ESET Avast

Falešné poplachy 
AV-Comparatives, březen 2015

1 77

Celkový výsledek 
Passmark, leden 2015

169 127

Advanced+ (celkový počet) 
AV-Comparatives, 2015

52 27

SLUŽBY ZDARMA 
PRO ZÁKAZNÍKY 
S PLATNOU 
LICENCÍ

POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ

ESET x Symantec

ESET x AVG

ESET x Kaspersky

ESET x Avast

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 hodiny.

* Po předchozí domluvě s technikem.



Copyright © 1992 – 2015 ESET, spol. s r. o. ESET, ESET logo, 
ESET android postava, NOD32, ESET Smart Security, 
SysInspector, ThreatSense, ThreatSense.Net, LiveGrid, 
LiveGrid logo a/nebo jiné uvedené produkty ESET,  
spol. s r. o., jsou registrované ochranné známky 
společnosti ESET, spol. s r. o. Windows® a Windows 
logo jsou registrované ochranné známky společnosti 
Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní 
zde uvedené společnosti nebo produkty mohou být 
registrovanými ochrannými známkami příslušných 
vlastníků. Vyrobeno dle norem jakosti ISO 9001:2008.


