NAGRODY

SKUTECZNOŚĆ
ROZWIĄZAŃ ESET
Rekord 13 lat nieprzerwanego zwyciężania w testach Virus Bulletin
Firma ESET 13 lat nieprzerwanie zdobywa nagrody VB100 i jest producentem,
który posiada rekordową liczbę 102 wyróżnień VB100, przyznanych w testach
zrealizowanych przez niezależną organizację badawczą Virus Bulletin. Takimi
wynikami nie może pochwalić się żaden inny producent antywirusów.

ESET MAKES
THE ONLY
PRODUCT EVER
TO WIN 100
VB100s

źródło: https://www.virusbulletin.com/testing/vendors/recent/vb100-antimalware/eset/all
https://www.youtube.com/watch?v=nGlljLN6tWk

Gartner Peer Insights Customers Choice 2017

Gartner

Firma ESET została nagrodzona brązowym wyróżnieniem w najnowszym zestawieniu
Gartner Peer Insights Customers Choice 2017. Produkt został doceniony m.in. za swoją
atrakcyjną cenę, łatwość wdrożenia w sieci firmowej, intuicyjne zarządzanie klientami
oraz wysokiej jakości wsparcie techniczne.
źródło: https://www.gartner.com/newsroom/id/3807164

ESET jedynym Challengerem w Magicznym Kwadrancie

Gartner

ESET zyskał pozycję Challengera w raporcie Gartner Magic Quadrant 2018. Pozycja ta jest
wynikiem kompletności wizji firmy ESET oraz zdolności do jej realizacji. Magiczny Kwadrant
Gartnera jest uznawany przez wielu za kluczowy raport nt. dostawców oprogramowania
zabezpieczającego, którzy oferują rozwiązania typu Endpoint Protection.
źródło: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-4PGZC8P&ct=180126&st=sb
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Virus Bulletin

NAGRODY

SKUTECZNOŚĆ
ROZWIĄZAŃ ESET
ESET najwyżej ocenianym rozwiązaniem przez AV-Comparatives
W 2017 roku ESET uzyskał aż 6 nagród AV-Comparatives, w tym 4 wyróżnienia Advanced+
w przeprowadzanych testach dostępnych na rynku rozwiązań antywirusowych.
źródło: https://chart.av-comparatives.org/awards_by_vendor.php?venID=5

Skuteczność potwierdzona w testach AV-Test

AV-Test

W 2017 roku ESET uzyskał 6 (na 6 możliwych) certyfikacji AV-Test dla rozwiązań
przeznaczonych do ochrony komputerów z systemami Windows oraz 6 certyfikacji
(na 6 możliwych) w 2016 roku dla rozwiązań z systemem Android.
źródło: https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/windows-7/
https://www.av-test.org/en/antivirus/mobile-devices/android/september-2016/

Wyróżnienie w teście Real-World Protection

AV-Comparatives

ESET otrzymał wyróżnienie Advanced+ w teście Real-World Protection wykazując
skuteczność na poziomie 99,5% i tym samym znalazł się w gronie najlepszych
i najskuteczniejszych rozwiązań chroniących komputery użytkowników.
źródło: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2016/12/avc_prot_2016b_en.pdf

Wzorowe wykrywanie zagrożeń

AV-Comparatives

AV-Comparatives wyróżnił złotą nagrodą produkt ESET Internet Security
za wzorową identyfikację zagrożeń.
źródło: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2018/02/avc_sum_201712_en.pdf
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NAGRODY

SKUTECZNOŚĆ
ROZWIĄZAŃ ESET
Najlżejszy antywirus dla firm

AV-Comparatives

Badanie przeprowadzone przez AV-Comparatives wykazało, że wśród testowanych
rozwiązań program ESET Endpoint Security okazał się najlepszy, tj. jego działanie
pozostawało niemal niezauważalne dla chronionego komputera.
źródło: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2017/06/avc_per_201705_en.pdf

Wysoka skuteczność wykrywania zagrożeń

AV-Comparatives

W teście przeprowadzonym przez AV-Comparatives we wrześniu 2016 roku, ESET wykrył
99,6% zagrożeń i nie zgłosił żadnych fałszywych alarmów. Tym samym udowodnił swoją
wysoką skuteczność w wykrywaniu zagrożeń i otrzymał nagrodę Advanced+.
źródło: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2016/10/avc_fdt_201609_en.pdf

Niezrównana wydajność

AV-Comparatives

W kwietniu 2018 roku ESET Internet Security otrzymał najwyższe wyróżnienie
dla antywirusów pod względem wydajności, uzyskując nagrodę Advanced+.
źródło: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2018/05/avc_per_201804_en.pdf
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WYRÓŻNIENIA

SATYSFAKCJA
KLIENTA
Produkt roku 2017

IT Professional /grudzień 2017

Redakcja oraz czytelnicy magazynu IT Professional, adresowanego do ekspertów branży informatycznej
w Polsce, każdego roku wyróżniają najlepsze rozwiązania IT, przyznając im tytuły Produktów Roku. W 2017 roku,
po raz szósty z rzędu czytelnicy IT Professional przyznali produktowi firmy ESET tytuł Produktu Roku. Poprzednie
tytuły Produktu Roku przypadły rozwiązaniom firmy ESET w latach 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016.
źródło: http://www.it-professional.pl/archiwum/art,7785,produkt-roku-2017-antywirus.html

Produkt roku 2017

IT w Administracji /grudzień 2017

Rozwiązanie firmy ESET otrzymało trzeci rok z rzędu tytuł Produktu Roku 2017
magazynu IT w Administracji. Wyborem czytelników i redakcji zajęło 1. miejsce
w kategorii „oprogramowanie zabezpieczające”.
źródło: http://www.produktroku.itwadministracji.pl/produkt-roku-2017/

Producent rozwiązań ochronnych roku 2016

CRN /czerwiec 2017

Resellerzy rozwiązań IT w Polsce - czytelnicy magazynów CRN i Vademeców VAR-ów
i integratorów - już trzeci rok z rzędu wybrali firmę ESET Producentem Rozwiązań
Ochronnych Roku 2016.
źródło: https://www.crn.pl/aktualnosci/resellerzy-i-integratorzy-wybrali-najlepszych

Rekomendacja AVlab

AVLab /kwiecień 2017

ESET Internet Security uzyskał certyfikat BEST+++ w teście antywirusowej ochrony przed
atakami drive-by download przeprowadzonym przez ekspertów portalu AVLab.
źródło: https://avlab.pl/test-antywirusowej-ochrony-przed-atakami-drive-download
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WYRÓŻNIENIA

POTENCJAŁ
FIRMY
Czołowy producent rozwiązań zabezpieczających

CRN Magazine /listopad 2015

Podobnie jak w roku ubiegłym, niemiecka edycja magazynu CRN, adresowana do resellerów
rozwiązań IT, sklasyfikowała firmę ESET wśród trzech najważniejszych producentów rozwiązań
zabezpieczających.

ESET w Wielkiej Piątce Deloitte

Deloitte /listopad 2015

Firma ESET po raz trzynasty została doceniona przez międzynarodową firmę audytorsko
-doradczą Deloitte i sklasyfikowana wśród 50 najszybciej rozwijających się firm
technologicznych Europy Środkowej. W aktualnym zestawieniu „Technology Fast 50” firma
ESET została wskazana przez Deloitte jako część tzw. Wielkiej Piątki ze średnim rocznym
wzrostem przychodów na poziomie 223%.
źródło: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/CE_Fast_50_2015.pdf

Najpopularniejsze rozwiązania antywirusowe w Polsce

Gartner /maj 2013

Z opublikowanego w 2013 roku raportu „Gartner Market Share: Security Software, Worldwide, 2012”
wynika, że w Polsce najlepiej sprzedawały się antywirusy firmy ESET. To właśnie ten producent miał
według Gartnera, największy udział w sprzedaży antywirusów na polskim rynku konsumenckim
i biznesowym.
źródło: https://www.gartner.com/doc/2486015/market-share-analysis-security-software
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