
SKUTECZNOŚĆ 
ROZWIĄZAŃ ESET

NAGRODY

Virus BulletinRekord 12 lat nieprzerwanego zwyciężania w testach Virus Bulletin

Firma ESET 12 lat nieprzerwanie zdobywa nagrody VB100 i jest producentem, który posiada 

rekordową liczbę 91 wyróżnień VB100, przyznanych w testach zrealizowanych przez niezależną 

organizację badawczą Virus Bulletin. Takimi wynikami nie może pochwalić się żaden inny 

producent antywirusów.

VBSpamNajskuteczniejsza ochrona przed spamem

W teście VBSpam przeprowadzonym na przełomie października i listopada 2015 roku 

silnik antyspamowy ESET (zaimplementowany w nowym ESET Mail Security for 

Microsoft Exchange i ESET Smart Security 9) uzyskał 1. miejsce z wykrywalnością spamu 

na poziomie 99.99% i brakiem fałszywych alarmów (żaden oczekiwany mail nie został 

potraktowany jako spam). W 2015 roku produkty firmy ESET otrzymały 5 wyróżnień 

VBSpam (na 5 możliwych) uzyskując średnią skuteczność przechwytywania wiadomości 

spamowych na poziomie 99,89%.

AV-TestSkuteczność potwierdzona w testach AV-Test

W 2015 roku ESET uzyskał 6 (na 6 możliwych) certyfikacji AV-Test dla rozwiązań przeznaczonych 

do ochrony komputerów z systemami Windows oraz 5 certyfikacji (na 5 możliwych) dla rozwiązań 

z systemem Android.
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AV-ComparativesCertyfikowana kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska dostępna w rozwiązaniu ESET Smart Security uzyskała w recenzji 
organizacji AV-Comparatives certyfikat Approved Parental Control Product.

AV-ComparativesPewne zabezpieczenie przed phishingiem

ESET otrzymał nagrodę Advanced+ w teście antyphishingowym organizacji 

AV-Comparatives i tym samym znalazł się w gronie najlepszych i najskuteczniejszych  

rozwiązań chroniących przed wyłudzeniem danych użytkownika.
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AV-ComparativesESET najwyżej ocenianym rozwiązaniem przez AV-Comparatives

ESET uzyskał tytuł najwyżej ocenianego rozwiązania antywirusowego w 2015 roku, 

uzyskując w tym roku 7 wyróżnień Advanced+ w testach.

AV-ComparativesWysoka skuteczność wykrywania zagrożeń

W teście przeprowadzonym przez AV-Comparatives we wrześniu 2015 roku, ESET wykrył 99,2% 

zagrożeń i nie zgłosił żadnych fałszywych alarmów. Tym samym udowodnił swoją wysoką 

skuteczność w wykrywaniu zagrożeń i otrzymał nagrodę Advanced+.
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Instalki.pl /listopad 2015Rekomendacja portalu Instalki.pl

Redakcja Instalki.pl, jednego z najpopularniejszych w Polsce serwisów poświęconych 
nowym technologiom, zalicza ESET NOD32 Antivirus do grona najlepszych programów. 
Rekomendacja stanowi gwarancję wysokiej jakości oprogramowania ESET, które zostało 
docenione przez ekspertów, tworzących serwis Instalki.pl.

IT Professional /grudzień 2015Produkt roku 2015

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 2015 roku, 
po raz czwarty z rzędu czytelnicy IT Professional przyznali produktowi ESET Endpoint Security tytuł Produktu 
Roku. Poprzednie tytuły Produktu Roku przypadły rozwiązaniom firmy ESET w latach 2012, 2013 oraz 2014.

IT w Administracji /grudzień 2015Produkt roku 2015

ESET Smart Security 9 otrzymał tytuł Produktu Roku 2015  magazynu IT w Administracji. 
Wyborem czytelników i redakcji zajął 1. miejsce  w kategorii „oprogramowanie - bezpieczeństwo”.

CRN /maj 2015Producent rozwiązań ochronnych roku 2014

Resellerzy rozwiązań IT w Polsce - czytelnicy magazynów CRN i Vademeców VAR-ów 
i integratorów - wybrali firmę ESET Producentem Rozwiązań Ochronnych Roku 2014.

AVLab /listopad 2015Rekomendacja AVlab

ESET Smart Security oraz ESET Parental Control for Android otrzymały od serwisu AVLab 
certyfikat potwierdzający wysoką skuteczność. Programy te podczas testów 
charakteryzowały się bardzo dobrą ochroną, wzorową wydajnością, a i ich cena 
była na przystępnym poziomie.
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Deloitte /listopad 2015ESET w Wielkiej Piątce Deloitte

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%.

Gartner /maj 2013Najpopularniejsze rozwiązania antywirusowe w Polsce

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.

CRN Magazine /listopad 2015Czołowy producent rozwiązań zabezpieczających

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