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Virus Bulletin10 lat nieprzerwanego zwyciężania w testach Virus Bulletin

Firma ESET 10 lat nieprzerwanie zdobywa nagrody VB100 i jest producentem, który posiada rekordową liczbę 

85 wyróżnień VB100, przyznanych w testach zrealizowanych przez niezależną organizację badawczą Virus 

Bulletin. Takimi wynikami nie może pochwalić się żaden inny producent antywirusów.

W 2013 roku produkty firmy ESET uzyskały sześć (na sześć możliwych do zdobycia) wyróżnień VB100, co 

oznacza, że programy ESET utrzymały pozycję lidera w rankingu producentów z największą liczbą nagród VB100.

Dodatkowo testy VBSpam tej samej organizacji dowiodły, że programy ESET przeznaczone dla użytkowników 

domowych, jak i biznesowych, zapewniają wysoki poziom ochrony również przed niechcianymi 

wiadomościami spamowymi. W lipcu 2013 roku program ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 

uzyskał wyróżnienie VBSpam, przechwytując aż 99,68% wiadomości spamowych - to trzecie wyróżnienie 

VBSpam przyznane rozwiązaniom firmy ESET.

AV-TestSkuteczność potwierdzona w testach

W 2013 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) dla rozwiązań 

z systemem Android - uzyskując 100% skuteczność w wykrywaniu zagrożeń i osiągając 

najlepszą wydajność.
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AV-ComparativesNajskuteczniejsza ochrona antyphishingowa

Rozwiązanie firmy ESET zostało sklasyfikowane na pierwszym miejscu wśród 16 produktów antywirusowych 

przetestowanych przez organizację AV-Comparatives - ESET Smart Security zablokował w teście tej organizacji 

99% stron phishingowych, nie popełniając przy tym żadnego błędu (pakiet nie sklasyfikował żadnej bezpiecznej 

strony jako pułapka phishingowa).

Raport podsumowujący AV-Comparatives   /grudzień 2013

Organizacja AV-Comparatives podsumowując wyniki swoich testów, zrealizowanych 

w 2013 roku, przyznała firmie ESET:

   •   złote wyróżnienie w kategorii ochrona antyphishingowa

   •   srebrne wyróżnienie w kategorii fałszywe alarmy (False Positve)

   •   brązowe wyróżnienie w kategorii skuteczność w codziennej ochronie 

We wszystkich testach, zrealizowanych przez AV-Comparatives w 2013 roku, rozwiązania ESET 

nagrodzono 7 nagrodami "Advanced+ (najwyższe możliwe wyróżnienie) i 2 nagrodami "Advanced".

ICSA Labs100% skuteczności

W 2013 roku ESET zakończył sukcesem cykl rygorystycznych testów antywirusowych ICSA Labs. 

We wszystkich testach tej organizacji rozwiązania firmy ESET uzyskały 100% skuteczność. ICSA Labs 

przetestowała skuteczność ESET Endpoint Security 5 na 64-bitowych wersjach Windows 7 i Windows 8 

oraz ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla systemu OS X.

OPSWATZgodność z OESIS Framework

W październiku 2013 roku rozwiązanie ESET NOD32 Antivirus  oraz ESET Smart Security (wersje 7) 

uzyskały certyfikację OPSWAT, potwierdzającą prawidłową współpracę rozwiązań ESET 

z produktami innych dostawców wykorzystujących OESIS Framework.
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Stiftung Warentest /kwiecień 2013Najlepszy program Internet Security

ESET Smart Security został uznany za najlepszy produkt typu Internet Security przez niemiecką organizację 

badawczą Stiftung Warentest, której testy od lat kształtują decyzje zakupowe milionów obywateli 

Republiki Federalnej Niemiec.

IT Professional /grudzień 2013Produkt roku 2013

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 ostatnim plebiscycie ESET Enpdpoint Security został wyróżniony tym tytułem przez czytelników 

wspomnianego magazynu. To już druga nagroda przyznana ESET Endpoint Security przez IT Professional 

- poprzedni tytuł Produktu Roku przypadł rozwiązaniu firmy ESET w roku ubiegłym.

CHIP /kwiecień 2013Produkt roku 2013

Pakiet bezpieczeństwa ESET Smart Security został uznany głosami czytelników magazynu 

CHIP Produktem Roku 2013 w kategorii Programy Antywirusowe.



POTENCJAŁ 
FIRMY

WYRÓŻNIENIA

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.

IDC /sierpień 2013Piąty największy dostawca rozwiązań Endpoint Security

W raporcie Worldwide Endpoint Security 2013-2017 Forecast and 2012 Vendor Shares, znana firma analityczna 

IDC sklasyfikowała firmę ESET na piątej pozycji wśród producentów rozwiązań typu Endpoint Security, 

w oparciu o wartość przychodów ze sprzedaży tego typu produktów. 

Deloitte /listopad 2013Jedna z najszybciej rosnących firm w Europie Centralnej

W ostatnim raporcie Deloitte 2013 Technology Fast 40 Central Europe, typującym 50 najszybciej rozwijających się 

firm w Europie Centralnej, firma ESET została sklasyfikowana jako druga najdynamiczniej rozwijająca się spółka 

na Słowacji w latach 2008-2012. W klasyfikacji uwzględniającej wszystkie firmy z Europy Centralnej firma ESET 

został sklasyfikowana na pozycji czwartej.

Inc. 5000 /2013Jedna z najlepszych firm w USA

Każdego roku serwis Inc. typuje najważniejsze osiągnięcia przedsiębiorców w Ameryce - kobiet i mężczyzn 

zarządzających 5000 najszybciej rozwijających się firm w Ameryce. Od pięciu lat w tym gronie znajduje 

się również przedstawiciel firmy ESET.

CRN Magazine /listopad 2013Producent roku

Niemiecki magazyn CRN, adresowany do resellerów rozwiązań teleinformatycznych, 

nagrodził firmę ESET tytułem Producenta Roku 2013 w kategorii IT Security.


