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ESET® Security pre Microsoft SharePoint Server

Popredné bezpečnostné riešenie pre Microsoft SharePoint Server 2013
Chráni servery SharePoint, ako aj súbory, ktoré sa nachádzajú v databáze SharePoint. Riešenie zároveň poskytuje
plnohodnotnú ochranu celého servera, chráni pred hrozbami a narušením bezpečnosti systému.

AKO FUNGUJE
Antivírus a Antispyware

Eliminuje rôzne druhy hrozieb vrátane vírusov, rootkitov, červov a spywaru.
Poskytuje ochranu v reálnom čase pre dáta uložené na serveri.
Poskytuje všetky potrebné moduly pre plnohodnotnú ochranu servera vrátane rezidentného štítu.
Umožňuje on-demand kontrolu a plánované kontroly akéhokoľvek obsahu v rámci štruktúry databázy
SharePoint.
ESET Self-defense zabraňuje malvéru a nepovolaným používateľom, aby ohrozili bezpečnosť systému.

Operačné systémy:
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2008 (x86 a x64)
Microsoft Windows Server 2003 (x86 a x64)
Microsoft Small Business Server 2011
Microsoft Small Business Server 2008
Microsoft Small Business Server 2003 R2
Microsoft Small Business Server 2003

Riešenie využíva pokročilú technológiu ThreatSense s vysokou rýchlosťou skenovania, presnosťou
a minimálnou záťažou.
Filtrovanie na základe pravidiel

Vytváranie pravidiel pre vyladenie ochrany.
Nastavenie pravidiel na základe názvu súboru, veľkosti a skutočného formátu súboru.

Nízka záťaž systému

Prináša overenú ochranu a ponecháva viac systémových prostriedkov pre dôležité serverové úlohy.

Plynulá prevádzka

Ochrana odinštalácie heslom.
Automatické výnimky pre dôležité serverové súbory.
Automatické rozpoznávanie serverového softvéru, ako napríklad Microsoft SQL Server a Microsoft IIS.

Podporované verzie SharePoint:
Microsoft SharePoint Server 2013 (64-bitový)
Microsoft SharePoint Server 2010 (64-bitový)
Microsoft SharePoint Foundation 2010 (64-bitový)
Microsoft SharePoint Server 2007 (32- a 64-bitový)
SharePoint Services 3.0

Automatická detekcia serverových rolí. Vyňatie odporúčaných súborov zo skenovania pre zníženie záťaže
(napr. data stores a paging files).
ESET SysInspector

Vykonáva hĺbkovú analýzu a pomáha identifikovať potenciálne bezpečnostné riziká.

ESET SysRescue

Umožňuje vytvoriť bootovateľný obraz systému s nainštalovanou ochranou na odstránenie výrazne
infikovaných systémov a obnovenie prevádzky.

Detailné informácie o vzdialenej správe pomocou nástroja ESET Remote Administrator nájdete na www.eset.sk.
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