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Budapest, 2014. október 22.

Megérkezett az ESET NOD32 Antivirus 8 és az ESET Smart Security 8
Botnet védelem és továbbfejlesztett Exploit blokkoló funkció az ESET megoldásainak legújabb

kiadásában 

A vezető, proaktív védelmet kínáló biztonságtechnológiai  vállalat,  az  ESET bemutatta biztonsági
szoftver termékeinek legújabb otthoni verzióját: megérkezett az ESET NOD32  ®   Antivirus 8 és az ESET
Smart Security  ®   8. A legújabb kiadás Botnet elleni védelmet és továbbfejlesztett Exploit blokkoló
funkciókat  tartalmaz,  amelyek  a  biztonsági  rések,  az  adathalászat  és  a  közösségi  hálózatokon
terjedő kártevők ellen védenek. 

„Ezek az új funkciók a biztonság egy továbbfejlesztett szintjén védik meg az ESET NOD32® Antivirus 8
és az  ESET Smart Security® 8  felhasználókat,  függetlenül  attól,  hogy az elektronikus levelezésüket
bonyolítják, interneteznek, vagy banki ügyeket intéznek online.” – mondta Béres Péter, a Sicontact
Kft., az ESET magyarországi disztribútorának vezető IT tanácsadója. „Biztosak vagyunk benne, hogy a
díjnyertes  kártevők  elleni  védelmünkkel  együtt  ezek  a  hozzáadott  funkciók  óriási  értéket  fognak
közvetíteni ügyfeleink felé.”

A Cisco éves biztonsági jelentése szerint 2013 novemberében a Java sérülékenységeinek kihasználása
generálta a támadások (indicators of compromise – IOC) 91 százalékát, amely 2014 májusára 93%-ra
nőtt. A Java biztonsági réseit az Adobe Reader, Microsoft Excel és Microsoft Word követi a sorban,
3%-os részesedéssel. Az ilyen fajta támadások során a támadók megpróbálják kihasználni a szoftver
belső biztonsági réseit, vagy hibáit, azzal a céllal, hogy átvegyék a számítógép feletti irányítást vagy
megfertőzzék azt.  Mindkét  szoftver,  az  ESET  NOD32® Antivirus  8  és  az  ESET Smart  Security® 8  is
rendelkezik  az  továbbfejlesztett  Exploit  blokkoló  funkcióval,  amely  kifejezetten  az  ilyen
sérülékenységek ellen nyújt védelmet.

Az  ESET  Smart  Security® 8  emellett  bevezette  az  új  Botnet  elleni  védelem  funkcióját,  amely  a
felhasználók számítógépét védi az olyan távoli támadásoktól, amelyek kártékony célokra próbálják a
fertőzött számítógépek alkotta hálózatába állítani az áldozatok eszközeit. A Verizon Data Breach 2014-
es  jelentéséből  kiderül,  hogy  a  botnet  tevékenység  volt  a  kártékony  programok  legjelentősebb
kategóriája az utóbbi időszakban (86%).

2013-ban  számos  nagy  horderejű  botnet  támadás  tanúi  lehettünk.  Az  ESET  Smart  Security®  8
technológiája felfedi a botnetek normál hálózati kommunikációs mintáktól eltérő forgalmát, ilyen volt
az ESET kutatói által feltárt Operation Windigo is tavasszal. A 25 000 megfertőzött szerver több mint
két  éven  keresztül  naponta  félmillió  webes  látogatót  irányított  rosszindulatú  oldalakra.  Mindent
egybe vetve, a támadóknak sikerült naponta több mint 35 millió spam üzenetet küldeniük a botnet
segítségével. 

Az ESET Smart Security® 8 szoftvert  ezen kívül  olyan jól  bevált  funkciókkal  is  felszerelték,  mint a
Lopásvédelem, a Szülői felügyelet vagy a Személyi tűzfal.
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Az üzleti felhasználók sem maradnak újdonság nélkül
Októbertől  már Magyarországon is  elérhető az ESET Secure Authentication alkalmazás,  amely egy
egyszerűen  bevezethető,  erős  hitelesítési  szolgáltatást  biztosít  a  vállalati  infrastruktúrához  és  az
érzékeny adatokhoz való hozzáféréskor. A megoldás mobil alapú és kétfaktoros azonosítást alkalmaz,
egyszer  használatos  egyedi  kód  segítségével,  így  csökkentve  az  illetéktelen  behatolás  esélyét.  Az
összes SMS fogadásra képes készülék és az ismert mobil operációs rendszerek támogatottak. Nem
szükséges külön hardver beszerzése. Számos területen alkalmazható: RDP (Remote Desktop Protocol),
OWA (Outlook Web App), valamint VPN (Virtual Private Network) eszközök széles körével, továbbá
Microsoft SharePoint és Microsoft Dynamics CRM üzleti alkalmazásokkal is használható. Egyszerűen
társítható  a  már  meglévő  RADIUS  szolgáltatásokhoz.  A  szolgáltatás  a  nemzetközi  megállapodás
alapján a Sicontact által is forgalmazott Cyberoam UTM (Unified Threat Management) eszközeibe és
NGF (Next Generation Firewall) alkalmazásába is integrálható.

A most bejelentett termékekről és újdonságokról további információt az alábbi linkeken olvashat:
ESET NOD32® Antivirus 8: http://www.eset.hu/otthoni/nod32/bovebb
ESET Smart Security® 8: http://www.eset.hu/otthoni/ess/bovebb
ESET Secure Authentication: http://www.eset.hu/vallalati/esa

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  a  2011 HSBC European Business  Awardson bekerült  a  leginnovatívabb  európai  vállalatok  közé,  és  számos  egyéb
elismerést nyert a különféle Antivirus összehasonlítóktól, tesztelőktől és más szervezetektől. Az ESET NOD32 Antivirus, ESET
Smart  Security  és  az  ESET  Cyber  Security  (biztonsági  megoldás  Mac-re)  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 víruskutató központokat  üzemeltet  Pozsonyban,  San
Diegóban, Szingapúrban, Prágában, Kassán (Szlovákia), Krakkóban (Lengyelország), Montrealban (Kanada) és Moszkvában
(Oroszország), továbbá több mint 180 országban rendelkezik kiterjedt partneri hálózattal. 

A Sicontactról:
A  Sicontact  Kft.  hazánk  egyik  legdinamikusabban  fejlődő  szoftverdisztribútora.  A  Sicontact  Kft.  Magyarországon  az  
ESET NOD32 technológiára épülő termékeivel mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben piacvezető. A cég 2007-ben
megszerezte az ESET ausztriai képviseletét, így azóta nemzetközi szinten is tevékenykedik. A Sicontact Kft. emellett a Unified
Threat Management (UTM) hálózatbiztonsági eszközök terén piacvezető Cyberoam gyártójának, az Elitecore Technologies
magyarországi disztribútora. 
A Sicontact Kft. portfóliójában megtalálható továbbá 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, LWp Kommunikáció
Mob.: +3630 / 984 4904
karoly.benedikt@lwpk.hu
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