Dlaczego ESET ?
Poznaj sprawdzon¹ technologiê, która pracuje dla Ciebie!
ESET
Globalny dostawca rozwi¹zañ zabezpieczaj¹cych serwery, stacje robocze i urz¹dzenia mobilne. Sztandarowym produktem firmy ESET
jest wielokrotnie nagradzany program antywirusowy oraz antyspyware ESET NOD32 Antivirus. Z rozwi¹zañ ESET korzysta ponad 100 mln
u¿ytkowników w 180 krajach. W Polsce programy ESET chroni¹

3,5 mln u¿ytkowników.

Zaufaj rozwi¹zaniom ESET
ESET to bezpieczeñstwo potwierdzone licznymi nagrodami. Zarówno ESET Smart Security, jak i ESET NOD32 Antivirus zdoby³y liczne
wyrazy uznania za skuteczn¹, kompleksow¹ ochronê.

ESET Smart Security Produktem Roku 2013
magazynu CHIP
Podczas tegorocznej jubileuszowej gali
Tech.Trendy.2013, zorganizowanej przez magazyny
CHIP i CRN Polska, wyró¿niono najlepsze w ocenie
czytelników i internautów rozwi¹zania i technologie IT.
Tytu³ Produktu Roku 2013 przypad³ m.in. aplikacji firmy
ESET - pakiet bezpieczeñstwa ESET Smart Security
wskazano jako najlepszy program antywirusowy.

ESET Endpoint Security Produktem Roku 2012
magazynu IT Professional
Czytelnicy miesiêcznika IT Professional, adresowanego
do ekspertów bran¿y IT, przyznali rozwi¹zaniu ESET
Endpoint Security presti¿owy tytu³ Produktu Roku
2012, w kategorii oprogramowanie w zakresie
bezpieczeñstwa.

Poznaj opinie naszych klientów
Jestem bardzo zadowolony z Waszego niezawodnego programu i uprzejmej
i szybkiej obs³ugi.
Andrzej Kraœnicki
Instalujê produkty ESET u moich klientów. Jeœli coœ idzie nie tak, jak dzisiaj, wiem
¿e bez problemu mo¿na zadzwoniæ i wyjaœniæ problem. Obs³uga na 5+. Nic nie
zmieniaæ!
Adam Ignatowicz
By³ to mój pierwszy, ale bardzo ciep³o zapamiêtany kontakt. Znacznie bardziej
skuteczny ni¿ próby rozwi¹zania problemu “wœród znajomych króliczka” .
Jerzy Gluziñski
Otrzyma³em e-mail z instrukta¿em postêpowania, nastêpnie pracownik
przeprowadzi³ mnie, instruuj¹c na bie¿¹co przez telefon. Jeœli zaistnieje potrzeba
chêtnie ponownie skorzystam z fachowej pomocy.
Anna Klohs

Poznaj opinie naszych klientów referencyjnych
„Wœród zalet ESET Smart Security mogê wymieniæ wydajnoœæ i funkcjonalnoœæ” Pawe³ Fausek specjalista
zaopatrzenia i logistyki Zespo³u Wsparcia Technicznego INTERIA.PL
„ESET mo¿e dzia³aæ, nie generuj¹c komunikatów dla u¿ytkowników, nie przeszkadzaj¹c im w pracy. Tak w³aœnie ma
byæ!” £ukasz Waœko specjalista ds. technicznych INTERIA.PL
„Z mojego punktu widzenia ESET jest aplikacj¹ pomocnicz¹ i jej najwa¿niejsze zadanie to nie przeszkadzaæ.
Sprawdza siê znakomicie, nawet zapomnia³em, ¿e mam ten program zainstalowany na laptopie.” Jerzy Zientkowski
manager ds. informatyki i telekomunikacji Raben Group
„Kluczowe atuty ESET Endpoint Antivirus „NOD32” wa¿ne dla statystycznego u¿ytkownika to po pierwsze ³atwoœæ
i szybkoœæ odœwie¿ania bazy wirusów. Po drugie prawdziwa zaawansowana heurystyka, która rzeczywiœcie dzia³a
i eliminuje wirusy przy nag³ych epidemiach. Po trzecie wydajnoœæ skanowania. Zarówno skanowanie dog³êbne jak
i szczególne skanowanie w locie s¹ bardzo szybkie i nie ma dostrzegalnych opóŸnieñ pracy. Iwona Gajda,
Kierownik Sekcji Obs³ugi Informatycznej, Dzia³ Technologii Informacyjnej, Uniwersytet Jagielloñski

Nagrody i certyfikaty
ESET to bezpieczeñstwo potwierdzone licznymi nagrodami. Zarówno ESET Smart Security, jak i ESET NOD32 Antivirus zdoby³y liczne wyrazy
uznania za skuteczn¹, kompleksow¹ ochronê.

Nagrody
AV-TEST
ESET Smart Security otrzyma³ wyró¿nienie instytutu AV-TEST w kategorii "najlepsza u¿ytecznoœæ", za niewielk¹
liczbê zg³oszonych fa³szywych alarmów oraz niemal niezauwa¿alne zu¿ycie zasobów komputera.
AV-Comparatives
W raporcie podsumowuj¹cym wszystkie testy zrealizowane przez AV-Comparatives w 2011 roku, rozwi¹zanie ESET
zosta³o okreœlone produktem oferuj¹cym najlepsz¹ wydajnoœæ i najmniejsze zu¿ycie zasobów komputera.
Virus Bulletin
Dziæki swojej skutecznoúci ESET 80 razy z rzædu otrzymaù prestiýowà nagrodæ VB100 Award. Poniewaý od lipca 2003
ESET ani razu nie zawiódù w restrykcyjnych zadaniach testerów, tym samym jako jedyny producent moýe pochwaliã
siæ dekadà pozytywnych wyników. Ýaden inny producent rozwiàzañ antywirusowych nie dokonaù tego wczeúniej.
Wyróýnienie przyznawane jest przez miædzynarodowà organizacjæ Virus Bulletin, która bada skutecznoúã
oprogramowania z zakresu bezpieczeñstwa.

Certyfikaty

