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Díjakkal robbant be az ESET Smart Security 8
Az ESET Smart Security szoftvert kiválóra minősítette az AV-Comparatives és az AV-Test szervezete is

A  vezető, proaktív védelmet kínáló biztonságtechnológiai vállalat, az ESET Smart Security termékének legújabb
kiadását díjnyertes pontszámmal minősítették  a legutóbbi  AV-Comparatives  Performance Test-en, illetve az AV-
Test  Self-Protection  for  Antivirus  Software tesztjén  is.  Mindkét  elismerést  egy-egy  független  és  elismert
tesztszervezet  osztotta ki, amelyek vizsgálatánál minden versenytársát megelőzte az ESET megoldása.

Az  AV-Comparatives Advanced+ díjjal jutalmazta az  ESET Smart Security szoftverét. A teszt részletei szerint az
ESET érte el a teljesítményért járó legmagasabb pontszámot, megelőzve ezzel az összes versenytársát.  Az AV-
Comparatives kifejezetten a biztonsági szoftverek a rendszer teljesítményére mért hatását vizsgálta olyan speciális
feladatok  elvégzése  közben,  mint  a  letöltés,   fájlok  kódolása  és  archiválása,  megnyitás,  másolás  illetve
alkalmazások telepítése és indítása. 

„Az ESET egész évben kitűnő teljesítményt nyújtott vizsgálataink során. Amellett, hogy kimagasló védelmet biztosít
ügyfeleinek, az utolsó teljesítményvizsgálatunk során az is bebizonyosodott, hogy alig van hatással a számítógépek
sebességére/teljesítményére.“ – mondta Andreas Clementi, az AV-Comparatives elnöke.

Az AV-Comparatives számos saját vizsgálati esetet, iparági szinten elfogadott teljesítményi és PC Mark teszteket
használt  a  felméréshez.  A  díjat  egy  alapértelmezetten  telepített  Windows  8.1  64  bit  rendszer  alatt  futó
eredményértékelés alapján osztották ki.  Az AV-Test szakemberei 24 otthoni és 8 vállalati  biztonsági megoldást
teszteltek  2014  októberében,  hogy  lássák  vajon  használják-e  a  nyílt  hozzáférésű  védelmi  mechanizmusukat,
nevesítve az ASLR-t (Address Space Layout Randomization) és a DEP-et. (Data Execution Prevention)

Az  AV-Test kifejezetten a különböző megoldások önvédelmi képességeire fókuszált, legutóbbi vizsgálatuknál az
ESET Smart Security 8 volt az egyetlen termék, amely 100%-os eredményt ért el.

„Minden ESET által kínált megoldás többrétegű védelmen alapul, ezáltal egy erőteljes védőpajzsot nyújtva biztosítja
felhasználóinknak  a  biztonságos  internetezést  és  az  online  játékok  közbeni  önfeledt  szórakozást.  Emellett
természetesen a szoftver saját önvédelmi képessége jelenti a kulcsot a sikerhez, enélkül ugyanis bármilyen teljes
értékű biztonsági megoldás hasztalan lenne.” –  nyilatkozta az elismerés kapcsán Eduard Kesely,  az ESET senior
termékmenedzsere.

Az ESET Smart Security többrétegű, komplex védelmet biztosít és garantálja személyes adataink biztonságát a Lo-
pásvédelem, intelligens személyi tűzfal és adathalászat elleni védelmi modulok alkalmazásával. Az ESET Smart Se-
curity legújabb 8-as verziója olyan új technológiákkal is büszkélkedhet, mint a botnet elleni védelem, amely meg-
akadályozza, hogy számítógépünk egy zombihálózat részévé váljon, illetve a továbbfejlesztett exploit blokkoló,
amely olyan támadásokat képes elhárítani, amelyek megkerülhetnék a feltelepített víruskeresőket.

A teljes AV-Comparatives jelentés itt olvasható:
http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2014/11/avc_per_201410_en.pdf

A teljes AV-Test itt olvasható:
http://www.av-test.org/en/news/news-single-view/self-protection-for-antivirus-software/
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Az ESET-ről:
A több mint  25 éves,  díjnyertes  NOD32 technológiát  kifejlesztő ESET a proaktív  védelem úttörője,  az  üzleti  és otthoni
biztonságtechnikai  szoftvermegoldások  nemzetközi  szállítója.  A  vállalat  piacvezető  a  fenyegetések  észlelésében  és
megelőzésében. Az 1987-ben megjelent  ESET NOD32 Antivirus  világelső az  elnyert  Virus  Bulletin "VB100” díjak  számát
tekintve, illetve a vizsgálatok 1998-as fennállása óta eddig minden szabadon terjedő vírust vagy férget észlelt és kivédett. Az
ESET  NOD32  Antivirus,  ESET  Smart  Security  és  az  ESET  Cyber  Security  (biztonsági  megoldás  Mac-re),  valamint  a
mobiltelefonok  és  táblagépek  védelmét  biztosító  ESET  Mobile  Security  a  legajánlottabb  biztonsági  megoldások  közé
tartoznak, a termékekben milliók bíznak meg világszerte. A vállalat központja Szlovákiában, Pozsonyban található, regionális
terjesztési  központokkal  rendelkezik San Diegóban (USA),  Buenos Airesben (Argentína) és Szingapúrban, valamint irodái
vannak  São  Paulóban  (Brazília)  és  Prágában  (Csehország).  Az  ESET  több  mint  180  országban,  köztük  Magyarországon,
rendelkezik kiterjedt partneri hálózattal. További információ: www.eset.hu

A Sicontactról:
A Sicontact Kft. az egyik legjelentősebb, IT biztonsággal foglalkozó hazai szoftverdisztribútor. Mottója és küldetése, ami köré
termékportfolióját  kialakította:  „biztonság  a  digitális  világban”.  A  Sicontact  Kft.  Magyarországon  az  
ESET NOD32 technológiára épülő termékeivel mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben meghatározó piaci szereplő. A
cég 2007-ben megszerezte az ESET ausztriai képviseletét, így azóta regionális piaci szereplőként tevékenykedik. A Sicontact
kizárólagos magyarországi disztribútora a Unified Threat Management (UTM) hálózatbiztonsági eszközök terén piacvezető
Cyberoam termékeinek, valamint portfóliójában megtalálható a helyi  és távoli  rendszerdiagnosztika, a hálózatfigyelés,  a
távvezérlés és a licencmenedzsment terén kiemelkedő képességekkel rendelkező AIDA64 szoftver is. 

A  Sicontact  Kft.  több ízben elnyerte  a  kitüntető  Business  Superbrands díjat.  Az  ESET  Smart  Security  programcsomagot
többször  is  az  év  antivírus  megoldásának  választották.  A  Sicontact  Kft.  az  ESET  szoftvereit  a  lehető  legrugalmasabb
konstrukciókban kínálja.  Az ESET biztonsági  szoftverek licencelése során a gyorsan változó körülményeket is  figyelembe
veszi,  így  például  az  ESET szoftverek a licencidőszak alatt  bármikor újratelepíthetők az adott  számítógépre,  továbbá az
unilicenc konstrukció keretében a munkaállomásokon a megvásárolt ESET licenccel egyaránt használhatók a Windows, Linux
és Mac operációs rendszerre fejlesztett ESET termékek, így az operációs rendszer cseréje esetén nem szükséges új licencet
vásárolni. A Sicontact Kft. az ESET szoftverekhez és a Cyberoam termékeihez díjmentes terméktámogatást és távsegítséget
biztosít, mind az otthoni, mind a vállalati felhasználók számára, így az ügyfelek jelentős időt és pénzt takarítanak meg.

További információ:
Benedikt Károly
+36-30-984-4904
LWp Kommunikáció
karoly.benedikt@lwpk.hu
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