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Gegevensbescherming voor elke bedrijfsgrootte

ENKELE VAN ONZE KLANTEN

Sinds 2008 ISP security partner

Klantenbestand van 2 miljoen

Sinds 2017 beschermd door ESET

Meer dan 14,000 endpoints

Sinds 2016 beschermd door ESET

Meer dan 9.000 endpoints

Sinds 2016 beschermd door ESET

Meer dan 4,000 mailboxen

OVER ESET



Per apparaat Per gebruiker

Add-on voor de ESET 
Endpointoplossingen

Losstaande licentie

Het versleutelen van gegevens op uw 
endpoints kan helpen bij het naleven 
van databeschermingsreguleringen.

Welke ESET encryptie-oplossing 
is geschikt voor uw situatie?

VOLDOEN AAN 
WETTELIJKE  
DATABESCHERMINGS-
REGULERINGEN

Door persoonsgegevens die 
u in uw bezit heeft veilig te
versleutelen, beschermt u uw
organisatie in het geval van
een systeeminbreuk. Als de
gegevens op de juiste manier
waren versleuteld, wordt dit
soort incidenten veel minder
vaak als het niet naleven van de
voorschriften beschouwd door de
regelgevende instanties

MONITOR ENCRYPTIE 
OP APPARATEN VAN 
GEBRUIKERS OP 
AFSTAND 

Beheer op afstand maakt het werk  
van beheerders makkelijker en  
bespaart tijd. Ga verder dan het  
managen van beveiligings-
oplossingen en beheer ESET Full 
Disk Encryption met de ESET 
beheerconsoles. Of manage ons 
volledige encryptieproduct in 
onze hybride cloudgebaseerde 
managementserver.

BESCHERM DATA 
MET EEN SIMPELE 
MAAR KRACHTIGE 
OPLOSSING

Met de ESET encryptie-
oplossingen kunt u harde 
schijven, verwijderbare media, 
individuele bestanden en e-mail 
veilig versleutelen met de 
door de industrie erkende FIPS 
140-2 goedgekeurde 256 bit 
AES encryptiestandaard voor 
gegarandeerde beveiliging. En dit 
alles met minimale interactie door 
de gebruiker.

ESET Full Disk Encryption en ESET Endpoint 
Encryption gebruiken gepatenteerde technologie om 

gegevens te beschermen voor elke bedrijfsgrootte

ESET Full Disk Encryption

Beheer full-disk encryptie op uw volledige netwerk vanuit een cloudgebaseerde 
of lokale console – naast andere ESET-beveiligingsoplossingen. ESET 
Cloud Administrator en ESET Security Management Center geven 
beheerders de mogelijkheid om encryptie met één klik uit te rollen, 
te activeren en te beheren op de verbonden werkstations. Full Disk 
Encryption (FDE) versleutelt systeemschijven, partities en volledige 
schijven om te garanderen dat alles wat opgeslagen is op elke PC of laptop 
vergrendeld en beveiligd is en u beschermd bent tegen verlies of diefstal.

ESET Endpoint Encryption

Voorziet in aanvullende bescherming. Gebruikers kunnen individuele onderdelen 
als bestanden, mappen, verwijderbare media en e-mail beveiligen. Met bestands- 
en e-mailversleuteling zijn gebruikersgegevens beschermd als deze gedeeld 
worden, waardoor veilig samenwerken mogelijk is. Externe apparaten kunnen ook 
beheerd worden via een proxy, waardoor riskante binnenkomende verbindingen 
niet meer nodig zijn en het beheer van encryptie veilig en simpel wordt voor elke 
bedrijfsgrootte.

WANNEER GEBRUIKT U  
ESET FULL DISK ENCRYPTION

Alle producten worden beheerd vanuit één console. 
IT-beheerders zijn dagelijks bezig met beheer op 
afstand.  ESET Full Disk Encryption is een geïntegreerde 
functionaliteit in ESET Cloud Administrator en ESET 
Security Management Center, waardoor beheerders tijd 
besparen dankzij hun bekendheid met de bestaande 
managementomgeving en concepten.

De essentiele encryptie-oplossing om te voldoen 
aan databeschermingsreguleringen. ESET Full 
Disk Encryption beschermt uw bedrijf niet alleen tegen 
dataverlies, maar helpt ook bij het naleven van 
databeschermingsreguleringen zoals de AVG. Deze 
oplossing biedt een simpele en eenduidige manier 
om lokale gegevens op afstand te versleutelen op elk 
werkstation.

WANNEER GEBRUIKT U  
ESET ENDPOINT ENCRYPTION

Uitgebreide gegevensbescherming. Alle organisaties 
hebben gevoelige data zoals klantenlijsten, 
gepatenteerde informatie en verkoopgerelateerde 
gegevens. ESET Endpoint Encryption biedt bedrijven 
verbeterde mogelijkheden om specifieke bestanden, 
mappen, virtuele schijven of archieven te beveiligen. 
Ideaal voor organisaties met een beleid voor gedeelde 
apparaten en geavanceerde encryptievereisten.

Bescherm data in overdracht. Met ESET Endpoint 
Encryption zijn gegevens niet alleen op lokale 
bedrijfsapparaten beschermd. Door e-mails en bijlagen 
te versleutelen en toegang tot verwijderbare media te 
beperken voor specifieke gebruikers, kunt u data tijdens 
overdracht beveiligen en voorkomen dat deze gegevens 
buiten de organisatie terecht komen.

Volledige schijfversleuteling

Versleuteling van verwijderbare media

Bestands- en mappenversleuteling

Outlook plugin voor e-mail & bijlagen

Virtuele schijven & versleutelde archieven

Licentie

Aanschafmogelijkheden

Beschikbaar via MSP-model voor 
maandelijkse licensering

FUNCTIONALITEITEN




