
ESET NOD32 Antivirus 6  

ESET NOD32 Antivirus — легендарна антивірусна програма, яка забезпечує якісний та надійний захист від різних 
комп'ютерних та Інтернет загроз, використовуючи при цьому мінімальну кількість системних ресурсів. Продукт 
використовує унікальну високопродуктивну технологію ThreatSense®, що дозволяє виявляти та знешкоджувати 
відомі та невідомі шкідливі програми, а головне — їх мутації.  

Основні функції та переваги продукту: 

 Проактивне виявлення 

 Антивірус та Антишпигун 

 Антируткіт 

 Сканування на основі хмарних технологій 

 Управління змінними носіями  

 Система запобігання вторгненням (НIPS) 

 Перевірка під час завантаження файлів 

 Ігровий режим 

 Захист у соціальних мережах 

 Мінімальне споживання системних ресурсів 

Більш детальна інформація доступна за посиланням http://eset.ua/ua/products/for_home/ena6. 

 

ESET Smart Security 6 

ESET Smart Security — комплексне рішення нового покоління, яке надає багаторівневий захист комп'ютера від 
різних загроз та їх мутацій, атак хакерів, крадіжки конфіденційної інформації, шкідливих веб-сайтів, нав'язливого 
спаму та забезпечує безпеку при роботі онлайн, відвідуванні соціальних мереж, онлайн ігор, а також пересиланні 
інформації через змінні медіа носії. 

Основні функції та переваги продукту: 

 Проактивне виявлення 

 Сканування на основі хмарних технологій 

 Мінімальне споживання системних ресурсів 

 Антивірус та Антишпигун 

 Антируткіт 

 Захист від фішинг-атак 

 Управління змінними носіями  

 Система запобігання вторгненням (НIPS) 

 Антикрадій 

 Батьківський контроль 

 Антиспам модуль 

 Персональний брандмауер 

 Перевірка під час завантаження файлів 

 Ігровий режим 

 Захист у соціальних мережах 

Більш детальна інформація доступна за посиланням http://eset.ua/ua/products/for_home/ess6.  

 

ESET Mobile Security 

Інноваційний продукт ESET Mobile Security забезпечує сучасний захист від відомих та раніше невідомих загроз. 
Використовуючи евристичні технології, дане рішення швидко та точно виявляє навіть найвитонченіші види 
шкідливих програм у режимі реального часу. Висока продуктивність у поєднанні з проактивним захистом і 
широким набором функцій роблять ESET Mobile Security потужним інструментом для захисту смартфонів і 
планшетів. 

Основні функції та переваги продукту: 

 Захист від загроз 

 Антиспам модуль 

 Перехоплення виклику 

http://eset.ua/ua/products/for_home/ena6
http://eset.ua/ua/products/for_home/ess6


 Аудит безпеки 

 Антикрадій модуль 

 Карантин  

 Віддалене очищення 

 Довірений друг 

 SIM-відповідність 

 Захист паролем 

 Автоматичні оновлення 

 GPS локалізація 

Більш детальна інформація доступна за посиланням http://eset.ua/ua/products/for_home/ems_home.  

 

ESET Cyber Security 

ESET Cyber Security забезпечує надійний захист комп'ютерів Mac. Побудований на технології ThreatSense®, 
продукт автоматично виявляє та видаляє шкідливі програми, включаючи загрози, призначені для ОС Windows, не 
допускаючи комп'ютерам Mac стати носіями шкідливих програм у домашній мережі. 

Основні функції та переваги продукту: 

 Проактивне виявлення 

 Сканування на основі хмарних технологій (ESET LiveGrid®) 

 Антивірус та Антишпигун 

 Сканування на наявність крос-платформних загроз 

 Перевірка змінних носіїв інформації 

 Сканування веб-трафіку та електронної пошти 

 Функція повноекранного режиму 

 Управління змінними пристроями 

 Розширені налаштування 

 Мінімальне навантаження на систему 

 Зручність і легкість у використанні 

 Дизайн, спеціально створений під Mac 

Більш детальна інформація доступна за посиланням http://eset.ua/ua/products/for_home/cyber_security  

 

ESET Cyber Security Pro 

Комплексне рішення безпеки, що забезпечує надійний захист від крадіжки конфіденційної інформації та 
небажаного Інтернет-контенту. Використовуючи хмарні технології, продукт ESET Cyber Security Pro надає 
багаторівневий захист для Mac від різних видів атак, при цьому споживання системних ресурсів залишається 
мінімальним. 

Основні функції та переваги продукту: 

 Антивірус та Антишпигун 

 Батьківський контроль 

 Персональний брандмауер 

 Проактивне виявлення 

 Сканування на основі хмарних технологій (ESET LiveGrid®) 

 Сканування на наявність крос-платформних загроз 

 Перевірка змінних носіїв інформації 

 Сканування веб-трафіку та електронної пошти 

 Функція повноекранного режиму 

 Управління змінними пристроями 

 Розширені налаштування 

 Мінімальне навантаження на систему 

 Зручність і легкість у використанні 

 Дизайн, спеціально створений під Mac 

Більш детальна інформація доступна за посиланням http://eset.ua/ua/products/for_home/cyber_security_pro  

http://eset.ua/ua/products/for_home/ems_home
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ESET Family Security Pack 

Набір комплексних антивірусних рішень для захисту персональних комп'ютерів, мобільних пристроїв та 
планшетів. 

До складу ESET Family Security Pack входить: 

 ESET Smart Security* для 5 комп’ютерів 

 ESET Mobile Security для 5 мобільних пристроїв 

* За необхідністюі користувач може вибрати продукти ESET NOD32 Antivirus, ESET Cyber Security, ESET Cyber Security Pro або ESET NOD32 
Antivirus для Linux Desktop. 

Більш детальна інформація доступна за посиланням http://eset.ua/ua/products/for_home/efsp  

 

 
 
 
 
 
Про компанію: 

Компанія ESET є лідером у галузі розробки антивірусного програмного забезпечення і надає якісні та ефективні 
рішення для домашніх і корпоративних користувачів, які здатні виявляти та знешкоджувати відомі та нові види 
загроз. Продуктова лінійка ESET включає в себе широкий асортимент рішень для захисту робочих станцій, 
серверів та мобільних пристроїв під управлінням різних операційних систем і платформ. Висока здатність 
виявлення та мінімальне споживання системних ресурсів забезпечують продуктам ESET широку популярність у 
всьому світі, а також регулярні визнання незалежних експертів та авторитетних видань. Заснована у 1992 році, 
компанія ESET сьогодні має розширену партнерську мережу й представництва в більш ніж 180 країнах світу. 
Головний офіс компанії знаходиться у Братиславі, Словаччина. Компанія ESET включена в список компаній, які 
найшвидше розвиваються у сфері високих технологій за рейтингом Deloitte Technology Fast 50 у ЕМЕА регіоні, що 
включає в себе Європу, Близький Схід та Африку. У 2010 році аналітики Gartner включили компанію ESET до  
«Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms» та визнали продукти ESET кращими рішеннями для 
корпоративного сектора. 

ESET в Україні: 

Більше 5 років продукти ESET офіційно представлені на території України. Починаючи з 2005 року, користувачі 
мають можливість безкоштовно звернутися за допомогою до служби технічної підтримки ESET в Україні, а також 
пройти курси навчання продуктам компанії ESET. Користувачами ESET є найбільші українські та міжнародні 
компанії та організації. Більш детальна інформація про компанію та продукти ESET доступна на українському 
офіційному сайті www.eset.ua. 

http://eset.ua/ua/products/for_home/efsp
http://www.eset.ua/

