Η ESET ενισχύει το αμυντικό
της
σύστημα
για
να
αντιμετωπίσει την παγκόσμια
αύξηση του ransomware
Χάρη στο νέο ESET Ransomware Shield, οι λύσεις για οικιακούς
χρήστες διαθέτουν επιπλέον επίπεδα προστασίας για ενεργή
παρακολούθηση και αποτροπή των απειλών.
Η ESET ενισχύει την αμυντική της δράση ενάντια στο ransomware
και προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, το Ransomware
Shield, στις υπάρχουσες τεχνολογίες που διαθέτει για την
ασφάλεια των χρηστών (Cloud Malware Protection System, Network
Attack Protection και DNA Detections). Το νέο χαρακτηριστικό
διατίθεται πλέον στις λύσεις ασφάλειας της ESET για οικιακούς
χρήστες για λειτουργικά συστήματα Windows.
Η λειτουργία του Ransomware Shield έγκειται στην παρακολούθηση
και την αξιολόγηση όλων των εκτελέσιμων εφαρμογών που
χρησιμοποιούν ευρεστικές συμπεριφορές και στην ενεργή αποτροπή
γνωστών συμπεριφορών που μοιάζουν με ransomware. Επιπλέον, το
Ransomware Shield μπορεί να εμποδίσει τροποποιήσεις στα
υπάρχοντα αρχεία (όπως δηλαδή την κρυπτογράφησή τους).
Το Ransomware Shield είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή, και
δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από το χρήστη για να
διατηρείται η προστασία μέχρι να γίνει κάποιος εντοπισμός.

Στην
περίπτωση
αυτή,
ο
χρήστης
καλείται
επιβεβαιώσει/απορρίψει μία ενέργεια μπλοκαρίσματος.

να

Το ransomware αποτελεί μία συγκεκριμένη οικογένεια κακόβουλου
λογισμικού που στοχεύει σε αρχεία χρηστών. Ο πιο
χαρακτηριστικός τύπος, του filecoder, κρυπτογραφεί δεδομένα
και απαιτεί λύτρα για να ανακτηθεί ξανά η πρόσβαση τους. Οι
κύριοι φορείς της επίθεσης είναι συνημμένα σε e-mail και
exploit kits.
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο
χαρακτηριστικό, τη νέα σειρά λύσεων για οικιακούς χρήστες που
χρησιμοποιούν Windows της ESET και όλα τα νεότερα για την
ασφάλεια του κυβερνοχώρου.

Οι
δοκιμές
του
AVComparatives
επιβεβαιώνουν
την ισχυρή προστασία των
προϊόντων της ESET
Το ESET Endpoint Security αποτελεί τη μοναδική λύση ασφάλειας
που στις πρόσφατες συγκριτικές δοκιμές επαγγελματικών λύσεων
ασφάλειας κατέγραψε μηδενικά false positives, σημειώνοντας
100% σκορ ανίχνευσης σε όλες τις δοκιμές του AV-Comparatives.

Οι συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τον AVComparatives και την MRG Effitas περιλάμβαναν τρία τεστ, εκ
των οποίων ένα για προστασία anti-malware, ένα για False Alarm
και ένα για προστασία από exploits. Η λύση ESET Endpoint
Security κατέγραψε ποσοστό ανίχνευσης 100% σε κάθε τεστ, και
ως η μόνη λύση με μηδενικά false positives, ξεχώρισε στο False
Alarm Test, ενώ εμφάνισε και ισχυρή προστασία ενάντια σε
exploits.
Παράλληλα,
σχετικά με
ESET έχει
συστήματος

σύμφωνα με άλλες δύο δοκιμές του AV-Comparatives
τις επιδόσεις που παρουσιάζουν σουίτες ασφαλείας, η
τη χαμηλότερη επίπτωση στις επιδόσεις τόσο του
όσο και του δικτύου.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τεστ δείχνουν ότι τα προϊόντα της
ESET για Windows σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στο
Performance Test για λύσεις ασφάλειας για καταναλωτές. Με σκορ
0,3, τη χαμηλότερη βαθμολογία ως προς τις επιπτώσεις που
καταγράφηκε, η απόδοση του ESET Smart Security κατατάσσεται
στην κορυφή των δοκιμών του AV-Comparatives, καθώς και στα
πρότυπα των δοκιμών της βιομηχανίας. Η βαθμολογία ήταν
σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο όρο όλων των προϊόντων που
συμμετείχαν στις δοκιμές, ο οποίος βρίσκεται στο 9,3. Το
υψηλότερο σκορ, και συνεπώς η μεγαλύτερη επίπτωση στην απόδοση
(22,7), αποδόθηκε στο Microsoft Windows Defender.
Η αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών endpoint της ESET
επιβεβαιώθηκε επίσης σε άλλο ένα τεστ του AV-Comparatives.
Σύμφωνα με το Network Performance Test, μεταξύ των έξι λύσεων
ασφάλειας για επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις δοκιμές, το
ESET Endpoint Security είναι το λιγότερο απαιτητικό σε επίπεδο
κατανάλωσης πόρων δικτύου. Παραμένοντας σε κατάσταση αδράνειας
για μια εβδομάδα, το ESET Endpoint Security σημείωσε traffic
μόνο 58 MB, ενώ η μέση τιμή μεταξύ όλων των άλλων λύσεων ήταν
στα 780 MB. Το μέγεθος των client-side definitions της ESET
ήταν 75 MB, ενώ ο μέσος όρος στις δοκιμές ήταν στα 220 MB.
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες

ασφάλειας της ESET και όλα τα νεότερα για την ασφάλεια του
κυβερνοχώρου.

Το δίκτυο Avalanche, ένα
καταφύγιο για δραστηριότητες
κυβερνοεκληματιών,
καταρρίφθηκε.
Η ESET προσφέρει δωρεάν εργαλείο καθαρισμού
Οι συντονισμένες προσπάθειες από διάφορες αρχές επιβολής του
νόμου σε όλο τον κόσμο οδήγησαν στην παύση της λειτουργίας του
δικτύου Avalanche, το οποίο για αρκετά χρόνια πρόσφερε σε
διάφορους χειριστές botnet επιπλέον προστασία από την
κατάρριψη και το blacklisting των domain.
Η ESET συμβουλεύει τους χρήστες να ελέγξουν τους υπολογιστές
τους μέσω του δωρεάν εργαλείου ESET Online Scanner για να
διαπιστώσουν αν έχουν προσβληθεί από κάποιο από τα botnets
που χρησιμοποιούσαν το δίκτυο. Το εργαλείο αφαιρεί το
επιβλαβές περιεχόμενο που εντοπίζει στο σύστημα δωρεάν.
Το Avalanche αποτελεί ένα δίκτυο γνωστό ως γρήγορης-ροής
(fast-flux) ή συνεχώς μεταβαλλόμενο, και αποτελείται από
παραβιασμένα hosts που λειτουργούν ως διακομιστές μεσολάβησης.

Αυτή η τεχνική δυσκολεύει τους ειδικούς της ασφάλειας να
χαρτογραφήσουν την υποδομή της επίθεσης και να προσδιορίσουν
τον πραγματικό command & control server.
Η ESET διαθέτει μία μακρά ιστορία ενίσχυσης των προσπαθειών
επιβολής του νόμου παγκοσμίως ενάντια σε περιπτώσεις
κακόβουλου λογισμικού, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η
υπόθεση του Dorkbot botnet – που μόλυνε χιλιάδες υπολογιστές
κάθε εβδομάδα – καθώς και η Επιχείρηση Windigo, που έκλεβε
προσωπικά στοιχεία και ανακατεύθυνε το web traffic σε
κακόβουλο περιεχόμενο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο Avalanche στο
άρθρο στο Welivesecurity.com «Avalanche takedown: Check if you
are safe.»

Δωρεάν decryptor από την ESET
για το ransomware Crysis
Η ESET σχεδίασε ένα δωρεάν decryptor για θύματα ιών
κρυπτογράφησης, με σκοπό να βοηθήσει χρήστες των οποίων
δεδομένα έχουν κρυπτογραφηθεί από ransomware της οικογένειας
Crysis
(που
ανιχνεύεται
από
την
ESET
ως
Win32/Filecoder.Crysis).
Το
εργαλείο
σχεδιάστηκε
χρησιμοποιώντας τα αρχικά κλειδιά αποκρυπτογράφησης, που
κυκλοφόρησαν
πρόσφατα
μέσω
ενός
φόρουμ
στο

BleepingComputer.com.
Η οικογένεια malware Crysis έγινε γνωστή αφότου ένας από τους
κύριους «ανταγωνιστές» της, το TeslaCrypt, σταμάτησε τις
δραστηριότητές του στις αρχές αυτού του χρόνου. Η εξάπλωσή του
μέσω πολλαπλών καναλιών, έχει εντοπιστεί από τα συστήματα της
ESET χιλιάδες φορές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Όσοι έχουν πέσει θύμα του Crysis ransomware, μπορούν να
κατεβάσουν το Crysis decryptor της ESET από τη σελίδα «free
utilities». Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου,
οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στη σελίδα ESET
Knowledgebase.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες παραλλαγές αυτής της
οικογένειας ransomware μπορεί να χρησιμοποιούν νεότερα
κλειδιά, κάνοντας την αποκρυπτογράφηση των προσβεβλημένων
αρχείων μη δυνατή.

Η λύση ESET Endpoint Security
αποσπά
την
υψηλότερη
βαθμολογία στις επιδόσεις από

τον AV-Comparatives
Ο οργανισμός AV-Comparatives ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα
ενός ειδικού «Network Performance Test» που πραγματοποιήθηκε
με ανάθεση της ESET, και στο οποίο συμμετείχαν
6 μεγάλες
σουίτες ασφάλειας για επιχειρήσεις. Κατά το Network
Performance Test, αξιολογήθηκαν συγκριτικά η χρήση και η
διαχείριση των πόρων από έξι λύσεις ασφάλειας endpoint,
ελέγχοντας τις επιπτώσεις τους σε σημαντικούς επιχειρησιακούς
πόρους, όπως για παράδειγμα σε επίπεδο network traffic και
machine load (CPU και RAM). Οι ενημερώσεις που έχουν μεγάλο
μέγεθος έχουν άμεσες επιπτώσεις στα εταιρικά δίκτυα,
μειώνοντας πολύτιμο bandwidth που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για άλλες κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες.
«Η ESET είναι γνωστή για τις πολύ ελαφριές επιπτώσεις στους
πόρους του συστήματος», δήλωσε ο Andreas Clementi, CEO του
AV–Comparatives. «Τα αποτελέσματα αυτής της πρόσφατης δοκιμής
απλά επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρηματικές λύσεις της ESET
πραγματοποιούν αυτό που υπόσχονται – προστασία χωρίς
επιβάρυνση στα συστήματα του δικτύου».
Μεταξύ των ανταγωνιστικών λύσεων που συμμετείχαν στις δοκιμές,
οι οποίες περιλάμβαναν τις Symantec, Trend Micro, Kaspersky,
McAffee και Sophos, η ESET κατέγραψε το χαμηλότερο συνδυαστικό
traffic σε κατάσταση αδράνειας, καταναλώνοντας μόλις 0,2 ΜΒ,
σε σύγκριση με το υψηλότερο με 2.500 MB traffic της Sophos. Το
υψηλό traffic μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του
δικτύου.

Note: The lower traffic the lighter solution
Η ESET πέτυχε τις υψηλότερες βαθμολογίες σε μία επιπλέον
δοκιμή καθορίζοντας το μέγεθος αρχείων σε επίπεδο client.
Συγκριτικά με τα αρχεία VDF της Symantec, τα οποία είναι 700
MB, τα αρχεία της ESET είναι 10 φορές μικρότερα. Το αποτέλεσμα
αυτό αποτελεί άλλη μια απόδειξη πως από τα βασικά
πλεονεκτήματα των λύσεων ESET μπορούν να επωφεληθούν οι IT και
network administrators – το μικρό αποτύπωμα στο network
traffic. Τα μεγάλα αρχεία VDF μπορούν να αποδυναμώσουν το
δίκτυο μιας εταιρείας και να προκαλέσουν καθυστερήσεις. Το
ESET Endpoint Security τρέχει ομαλά, με ελάχιστες επιπτώσεις
στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Note: The lower the size in MB the lighter solution
«Στην ESET, αναπτύσσουμε προληπτική και έξυπνη, πολυεπίπεδη
τεχνολογία που στηρίζεται στο cloud. Συνδυάζει την
αυτοματοποίηση με την ανθρώπινη γνώση, βασισμένη σε
περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της έρευνας

απειλών», δήλωσε ο Palo Luka, Chief Technology Officer της
ESET. «Η προηγμένη προστασία από απειλές και ο σταθερός
προσανατολισμός μας για πρόληψη, μας δίνουν τη δυνατότητα να
μπορούμε να καθησυχάζουμε πραγματικά».
Τα αποτελέσματα των δοκιμών αφορούν όλες τις βιομηχανίες και
αποκαλύπτουν ένα μοναδικό συμπέρασμα: Η χρήση μιας ελαφριάς
λύσης ασφάλειας endpoint, η οποία προσφέρει υψηλά ποσοστά
ανίχνευσης, αποτελεί βασικό στοιχείο για τις εταιρίες όλων των
μεγεθών. Οι πελάτες επωφελούνται από το να έχουν τερματικά που
λειτουργούν αποτελεσματικά χωρίς να αποδυναμώνονται από αρχεία
μεγάλου μεγέθους που επηρεάζουν τους πόρους του συστήματος και
το bandwidth του δικτύου.
Επισκεφθείτε

την
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ESET
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πληροφορίες και τα τελευταία
επιχειρηματικές λύσεις.
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Το πλήρες Network Performance Test του AV-Comparatives είναι
διαθέσιμο
εδώ:
https://www.eset.com/gr/business/av-comparatives-network-perfo
rmance-test/

Πρωτη θέση για την ESET στις

τελευταίες
δοκιμές
για
Προστασία
Anti-Malware
Protection με σκορ 100%
Η λύση ESET Smart Security 9 απέσπασε τη διάκριση «AAA Award»
από τα εργαστήρια SE Labs κατά τις πρόσφατες
δοκιμές
Προστασίας Anti-Malware για οικιακούς χρήστες, πετυχαίνοντας
το απόλυτο σκορ προστασίας – 100%. Κατά τις δοκιμές,
αξιολογήθηκαν εννέα κορυφαίες λύσεις ασφάλειας για καταναλωτές
με τρία βασικά κριτήρια: «protection accuracy», «legitimate
accuracy» και «total accuracy». Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση,
το ESET Smart Security 9 ξεχωρίζει ως το μοναδικό προϊόν που
μπλόκαρε κάθε απειλή.
«Οι λύσεις της ESET για οικιακούς χρήστες πρόσφεραν προστασία
από όλες τις κοινές web απειλές και στοχευμένες επιθέσεις,
μπλοκάροντας το 100% των απειλών. Αυτό το λογισμικό ήταν
επίσης απόλυτα αποτελεσματικό κατά τη διαχείριση αξιόπιστων
αντικειμένων, φτάνοντας σε μία σπάνια αναγνώριση με συνολική
βαθμολογία 100%», εξηγεί ο Simon Edwards, Ιδρυτής και
Διευθυντής των SE Labs.
Σημειώνοντας βαθμολογίες 100% σε όλες τις κατηγορίες που
συμμετείχαν στις δοκιμές, η σειρά λύσεων για οικιακούς χρηστές
της ESET παρείχε πλήρη προστασία ενάντια στις πιο πρόσφατες
απειλές
malware,
τις
μολυσμένες
ιστοσελίδες
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιτίθενται αυτόματα
στους επισκέπτες χωρίς χρήση κοινωνικής μηχανικής ή άλλης
αλληλεπίδρασης), καθώς και από τις στοχευμένες exploit
επιθέσεις, που προσπαθούν να αποκτήσουν απομακρυσμένο έλεγχο
των συστημάτων.
«Οι δοκιμές των SE Labs αποδεικνύουν την ικανότητά μας να
διαφυλάσσουμε βασικούς παράγοντες της απόδοσης, όπως η
ακρίβεια στην ανίχνευση, σε όλη τη γκάμα των λύσεων μας για

οικιακούς χρήστες», δήλωσε ο Matej Kristofik, Product Manager
στην ESET. «Με μια νέα σειρά καταναλωτικών λύσεων, που είναι
πλέον διαθέσιμη παγκοσμίως, μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη πιο
γρήγορα και πιο αξιόπιστα προϊόντα ασφαλείας που προστατεύουν
πλήρως τους χρήστες».
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα των δοκιμών και
τη νέα σειρά λύσεων της ESET για οικιακούς χρήστες.

Ανάλυση
από
την
ESET:
Τουλάχιστον ποσοστό 15% των
οικιακών ρούτερ δεν είναι
ασφαλές
Δοκιμές δείχνουν ότι οι περιπτώσεις
ευπαθειών
στο
λογισμικό
και
αδύναμων passwords είναι συχνές
στους οικιακούς δρομολογητές.
Μία νέα λειτουργία παρουσίασε η ESET, το Home Network
Protection, που συμπεριλαμβάνεται στην σειρά BETA εκδόσεων των
κορυφαίων λύσεων της ESET Internet Security και ESET Smart

Security Premium. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, οι χρήστες
μπορούν να πραγματοποιούν σαρώσεις στους οικιακούς
δρομολογητές για ευπάθειες, κακόβουλες ενδείξεις, υπηρεσίες
δικτύου με δυνατότητα εκμετάλλευσης και αδύναμους κωδικούς
πρόσβασης.
Από τη στιγμή της πρώτης κυκλοφορίας της τον Απρίλιο, η ESET
έχει δοκιμάσει πάνω από 12.000 δρομολογητές χρηστών οι οποίοι
συμφώνησαν να μοιραστούν τα δεδομένα τους ανώνυμα με το ESET
για στατιστικούς λόγους.
Η ανάλυση δείχνει ότι σχεδόν το 7% των δρομολογητών που
συμμετείχαν στις δοκιμές εμφάνισαν στο λογισμικό ευπάθειες
υψηλής ή μέτριας σοβαρότητας. Η σάρωση των θυρών αποκάλυψε ότι
σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες του δικτύου ήταν
προσβάσιμες σε εσωτερικά όσο και εξωτερικά δίκτυα.
«Ειδικότερα, μη εξασφαλισμένες υπηρεσίες όπως η Telnet δεν θα
πρέπει να παραμένουν ανοικτές, ούτε καν σε τοπικό δίκτυο, κάτι
που παρατηρήθηκε – δυστυχώς – σε περισσότερες από το 20% των
περιπτώσεων στους δρομολογητές που συμμετείχαν στις δοκιμές»
λέει ο Peter Stančík, Security Evangelist της ESET.
Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν επίσης ότι το 15% των
δρομολογητών που ελέγχθηκαν χρησιμοποιούν αδύναμους κωδικούς
πρόσβασης, με την λέξη «admin» να παραμένει ως το όνομα χρήστη
στις περισσότερες περιπτώσεις.
«Κατά τις δοκιμές, προσπαθήσαμε με συνηθισμένα ονόματα χρηστών
και κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούνται ως προεπιλογή
καθώς και μερικούς συνδυασμούς που χρησιμοποιούνται συχνά.
Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι στις απλές αυτές
προσομοιώσεις επιθέσεων, περισσότερες από μία στις επτά ήταν
επιτυχής» σχολιάζει ο Stančík.
Οι περισσότερες από τις ευπάθειες λογισμικού – λίγο πάνω από
το 50% – που ανακαλύφθηκαν κατά τις δοκιμές με τη λειτουργία
ESET Home Network Protection αποτελούσαν ευπάθειες μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Η δεύτερη πιο συχνή ευπάθεια (40%) που ανακαλύφθηκε από τις
δοκιμές με το ESET Home Network Protection ήταν μια ευπάθεια
τύπου command injection. Η συγκεκριμένη έχει ως στόχο την
εκτέλεση αυθαίρετων εντολών στο λειτουργικό σύστημα μέσω μίας
ευάλωτης εφαρμογής.
Σχεδόν το 10% του συνόλου των ευπαθειών λογισμικού που
βρέθηκαν αποτελούσαν τις λεγόμενες cross-site scripting (XSS)
ευπάθειες που επιτρέπουν στους επιτιθέμενους να τροποποιήσουν
τις ρυθμίσεις του δρομολογητή, ώστε να μπορέσουν να «τρέξουν»
ένα πλαστό σετ εντολών.
«Τα αποτελέσματα που συλλέγονται από το ESET Home Network
Protection κατά τη διάρκεια της δοκιμής BETA των λύσεων
ασφαλείας της ESET δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι δρομολογητές
μπορούν να δεχθούν επίθεση αρκετά εύκολα, με την εκμετάλλευση
μίας από τις ευπάθειες που συναντώνται συχνά. Αυτό τους
καθιστά την αχίλλειο πτέρνα της συνολικής ασφάλειας στο
Διαδίκτυο για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις»,
προσθέτει ο Stančík.
Παράλληλα με τη δυνατότητα σάρωσης δρομολογητών και ελέγχου
για συνηθισμένα τρωτά σημεία, το ESET Home Network Protection
προσφέρει επίσης μια εύκολα προσβάσιμη επιθεώρηση των συσκευών
που είναι συνδεδεμένες σε ένα τοπικό δίκτυο, κατηγοριοποιώντας
τες με βάση τον τύπο και την ώρα σύνδεσης. Αυτό βοηθά τους
χρήστες της ESET να ελέγχουν πόσο ασφαλή είναι πραγματικά τα
δίκτυά τους.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ESET, την κορυφαία
τεχνολογία της ESET καθώς και ειδήσεις σχετικά με την
ασφάλεια.

Η ESET παρουσιάζει τις νέες
λύσεις Internet Security για
οικιακούς χρήστες
Από σήμερα, η
ESET®
διαθέτει την κορυφαία σειρά λύσεων
ασφάλειας στους οικιακούς χρήστες – την ESET Smart Security
Premium, που, βασισμένη στην βραβευμένη τεχνολογία NOD32,
προσφέρει την ιδανική αναλογία ανίχνευσης, ταχύτητας και
χρηστικότητας. Επιπλέον, η μοναδική αυτή λύση της ESET
διαθέτει το ESET Password Manager για ευκολότερη και
ασφαλέστερη ταυτοποίηση, καθώς και το ESET Secure Data για
εύκολη και ισχυρή κρυπτογράφηση.
«Καθώς οι απειλές στο διαδίκτυο χαρακτηρίζονται από ολοένα
μεγαλύτερη ποικιλία, οι χρήστες χρειάζονται πιο σύνθετες
σουίτες ασφάλειας με χαρακτηριστικά που βασίζονται σε
εξατομικευμένες προτιμήσεις. Η νέα σειρά προϊόντων
αντικατοπτρίζει πλήρως αυτή την τάση», εξηγεί ο Richard Marko,
CEO της ESET.
Η ESET εμφανίζει σταθερά επιτυχίες σε ανεξάρτητες δοκιμές,
έχοντας αναγνωριστεί 98 φορές με τις σημαντικές διακρίσεις
VB100, πολύ περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο προϊόν.
Πρόσφατα, η ESET ήταν η μοναδική λύση ασφαλείας με προστασία
100% ανάμεσα σε όλα τα προϊόντα στις δοκιμές Home Anti-Malware
Protection των SE Labs και έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στο
Performance Test των AV-Comparatives, μεταξύ όλων των
προϊόντων internet security που συμμετείχαν στις δοκιμές. Η

ESET αποτέλεσε επίσης το αδιαμφισβήτητο Νο.1 στην Προστασία
από Spam, ξεχωρίζοντας στις δοκιμές VBSpam Test και AVComparatives Anti-Spam Test.
Με τη νέα σειρά προϊόντων, η ESET δίνει έμφαση στην ανάγκη
προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε όσους χρησιμοποιούν PC και
laptop. Το ESET Webcam Protection, που διατίθεται με το ESET
Smart Security Premium και ESET Internet Security, ρυθμίζει
την πρόσβαση στην κάμερα, εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία. Ο
χρήστης θα μπορεί να βλέπει και να μπλοκάρει/επιτρέπει
διεργασίες και εφαρμογές και να απενεργοποιεί την κάμερα του
υπολογιστή, ώστε οι εφαρμογές να μην έχουν πρόσβαση.
Μαζί με το ESET Smart Security Premium, οι χρήστες μπορούν για
πρώτη φορά να απολαύσουν και το ολοκαίνουργιο ESET Internet
Security. Το θρυλικό ESET NOD32® Antivirus 10 παραμένει η
ιδανική σουίτα για gamers με ενισχυμένη προστασία από
επιθέσεις scripting.
Η σειρά λύσεων της ESET για οικιακούς χρήστες περιλαμβάνει
πολλές αναγνωρισμένες δυνατότητες, όπως το Banking & Payment
Protection,
το Antispyware, το Anti-Phishing, το Exploit
Blocker, προηγμένο Personal Firewall, και το σύστημα ESET
LiveGrid® Reputation System.

«Τα νέα επίπεδα προστασίας του ESET Smart Security Premium
βελτιώνουν το γενικότερο επίπεδο ασφάλειας των πελατών μας.
Παράλληλα με την κορυφαία προστασία ενάντια στις απειλές
malware, οι χρήστες της ESET τώρα μπορούν να προστατεύσουν τα
αρχεία, τους κωδικούς πρόσβασης, τις κάμερες τους, ακόμη και
ολόκληρο το οικιακό δίκτυο, και όλα αυτά με μία μόνο
ολοκληρωμένη λύση» λέει ο Palo Luka, CTO της ESET.

Η Flexera Software είναι το
νέο μέλος του ESET Technology
Alliance
Η ESET® διευρύνει τη λίστα των μελών του ESET Technology
Alliance ανακοινώνοντας τη συνεργασία με την κορυφαία εταιρία
στην παροχή λύσεων Patch Management, Flexera Software. Ως
αποτέλεσμα αυτής της νέας συνεργασίας, οι επιχειρήσεις, νέοι ή
υφιστάμενοι πελάτες της ESET θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να
προμηθευτούν το Corporate Software Inspector της Flexera
Software. Πρόκειται για μια λύση διαχείρισης των ενημερώσεων
ασφάλειας (security patching), που θα έχουν οι εταιρικοί
πελάτες μέσω του υφιστάμενου δικτύου μεταπωλητών της ESET
Hellas.
«Στην ESET, γνωρίζουμε ότι για να είναι ο χρήστης πλήρως
προστατευμένος από τις διαδικτυακές απειλές θα πρέπει το
λογισμικό του να έχει λάβει όλες τις ενημερώσεις. Ως εκ
τούτου, με περηφάνια καλωσορίζουμε το Corporate Software
Inspector της Flexera Software ως το νέο μέλος του ESET
Technology Alliance, για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις με τη
διαδικασία διαχείρισης των patches» δήλωσε ο Jeronimo Varela,
Director of Global Sales στην ESET.
Σύμφωνα με την έκθεση Flexera Software «Vulnerability Review
2016», ο αριθμός των ευπαθειών που ανιχνεύτηκαν το 2015 ήταν
16.081, και εντοπίστηκαν σε 2.484 εφαρμογές από 263
κατασκευαστές. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση 39% μέσα

σε πέντε έτη και αύξηση 2% κατά τα έτη 2014-2015.
«Το Corporate Software Inspector είναι η πιο δημοφιλής λύση
security patching για περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις σε
όλο τον κόσμο. Προσφέρει απόλυτη ενσωμάτωση με τα προϊόντα της
Microsoft για να απλοποιήσει την αξιολόγηση της κατάστασης
ασφάλειας και την επιδιόρθωση σημαντικών εφαρμογών που δεν
ανήκουν στη Microsoft» δήλωσε ο Cindy Grogan, Vice President
Global Alliances της Flexera Software.
Το Corporate Software Inspector δίνει τη δυνατότητα στους IT
Administrators για διαρκή εντοπισμό ευάλωτου λογισμικού και
εφαρμογή των patches ασφάλειας – πριν την εκμετάλλευση των
τρωτών σημείων που οδηγεί σε επικίνδυνες παραβιάσεις. Η λύση
αξιοποιεί επαληθευμένες υπηρεσίες vulnerability intelligence
και αξιολογεί πάνω από 20.000 εφαρμογές, προσφέροντας
δοκιμασμένα πακέτα patch για εφαρμογές που δεν ανήκουν στη
Microsoft, επιταχύνοντας την αναγνώριση των τρωτών σημείων,
την κατηγοριοποίησή τους βάσει κρισιμότητας και τη μείωση του
χρόνου αποκατάστασης.
Ξεκινώντας το 2013, το ESET Technology Alliance αποτελεί μία
«συμμαχία» συνεργαζόμενων τεχνολογιών με στόχο την καλύτερη
προστασία των επιχειρήσεων μέσα από μία σειρά συμπληρωματικών
λύσεων ασφάλειας ΙΤ. Όλα τα μέλη του προγράμματος «ESET
Technology Alliance» αποτελούν στρατηγικά επιλεγμένες
εταιρείες ασφάλειας που αξιολογήθηκαν με βάση μία σειρά
κριτηρίων, ώστε να επεκτείνεται η κορυφαία προστασία σε IT
περιβάλλοντα επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Flexera Software,
μπορείτε να πατήσετε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ESET Technology
Alliance, , μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Η
ESET
πετυχαίνει
την
υψηλότερη βαθμολογία στις
δοκιμές
VBSpam
για
5η
συνεχόμενη φορά
Το ESET Mail Security σημείωσε ποσοστό μπλοκαρίσματος spam
99.999% και μηδενικά false positives στις πιο πρόσφατες
δοκιμές VBSpam του Virus Bulletin.
Η λύση ESET Mail Security για Microsoft Exchange Server
διακρίθηκε στις πιο πρόσφατες δοκιμές spam filtering του
ανεξάρτητου οργανισμού Virus Bulletin, σημειώνοντας ποσοστό
μπλοκαρίσματος spam 99.999% και μηδενικά false positives. Ως
αποτέλεσμα αυτής της νίκης, η ESET έλαβε την 5 η συνεχόμενη
διάκριση VBSpam+, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ηγέτη της
αγοράς στην προστασία από spam.
«Η διαδικασία φιλτραρίσματος των spam προϋποθέτει
την
τελειοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας για να βρεθεί η σωστή
ισορροπία μεταξύ του τι μπλοκάρεται ως spam και του τι μπορεί
να περάσει ως έγκυρο email. Είμαστε ευτυχείς που οι
προσπάθειές μας να προστατεύσουμε τους πελάτες μας έχουν
αποδώσει καρπούς» δήλωσε ο Palo Luka, Chief Technology Officer
της ESET.

Οι έλεγχοι που διεξάγονται στις συγκριτικές δοκιμές VBSpam του
Virus Bulletin προσομοιάζουν τα φίλτρα spam που
χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων. Συνδυάζονται
δύο live spam streams, που αναπαριστούν τα mailboxes σε
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και ένα live stream με έγκυρα email
από όλον τον κόσμο.
Επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.eset.com/gr για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις της ESET.

