


Operační systémy:

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Server 2008 (x86 and x64)

Microsoft Windows Server 2003 (x86 and x64)

Microsoft Small Business Server 2011

Microsoft Small Business Server 2008

Microsoft Small Business Server 2003 R2

Microsoft Small Business Server 2003

Podporované SharePoint verze:

Microsoft SharePoint Server 2013 (64 bit)

Microsoft SharePoint Server 2010 (64 bit)

Microsoft SharePoint Foundation 2010 (64 bit)

Microsoft SharePoint Server 2007 (32 & 64 bit)

SharePoint Services 3.0
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Antivirus a Antispyware Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně virů, rootkitů, červů a spyware.

Chrání uložené soubory v reálném čase.

Poskytuje plnou ochranu serveru včetně rezidentní ochrany a volitelné kontroly.

Kontroluje všechna data uložená v databázové struktuře SharePoint.

Modul ESET Self-defense brání škodlivému kódu a neautorizovaným uživatelům vypnout  
antivirovou ochranu.

Používá pokročilou technologii skenování ThreatSense®, která vyniká rychlostí, přesností  
detekce a nízkými systémovými nároky.

Filtrování dle pravidel Aplikuje uživatelem vytvořená bezpečnostní pravidla.

Umožňuje nastavit jednotlivá pravidla podle jména, velikosti a typu souboru.

Nízké systémové nároky Poskytuje prověřenou antivirovou ochranu při zachování systémových prostředků.

Hladký provoz Chrání odinstalaci heslem.

Automaticky přidává do výjimek kritické serverové soubory.

Rozpoznává software jako je Microsoft SQL Server a Microsoft IIS.

Detekuje serverové role pro vyloučení kritických serverových souborů (datová úložiště).

ESET SysInspector Provádí hloubkovou analýzu pro nalezení potenciálních bezpečnostních rizik.

ESET SysRescue Umožňuje vytvořit bootovací CD/ DVD/ USB s instalovaným bezpečnostním řešením, které pomůže 
odhalit skrytý malware a obnovit operační systém.

Podrobné informace o vzdálené správě přes ESET Remote Administrator najdete na www.eset.cz

Jediné bezpečnostní řešení pro Microsoft SharePoint Server 2013

Chrání všechny soubory uložené v databázi SharePoint a poskytuje plnou antivirovou ochranu serveru. Zároveň brání škodlivému kódu
a neautorizovaným uživatelům v narušení bezpečnosti systému.
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