Case Study: Interia.pl

Wybór pakietu bezpieczeństwa dla popularnego portalu

ESET Smart Security
chroni spółkę INTERIA.PL S.A.

Komputery pracowników spółki będącej
właścicielem jednego z najpopularniejszych
portali horyzontalnych w Polsce INTERIA.PL
chroni pakiet bezpieczeństwa ESET Smart
Security – program oparty na znanym
systemie antywirusowym i antyspyware ESET
NOD32 Antivirus.
INTERIA.PL S.A. od kilku miesięcy rozważała zastąpienie
dotychczasowego rozwiązania antywirusowego nowym
programem typu Internet Security. Zmianę poprzedziła
jednak restrykcyjna procedura wyboru nowej aplikacji
ochronnej. Dział wsparcia informatycznego INTERIA.PL
wytypował cztery programy – produkty firm Avast, ESET, FSecure oraz Kaspersky – które, według niezależnych
organizacji testujących aplikacje bezpieczeństwa IT, są
jednymi z najskuteczniejszych rozwiązań dostępnych na
rynku. Po wstępnej weryfikacji odrzucono jedno
rozwiązanie. Pozostałe trzy programy poddano serii testów
w INTERIA.PL, a wyniki porównano z analizami AVComparatives i Virus Bulletin, które są niezależnymi
organizacjami testującymi skuteczność aplikacji
antywirusowych. Analiza zebranych danych pozwoliła

wybrać najskuteczniejsze rozwiązanie dla środowiska
technologicznego INTERIA.PL, którym okazał się pakiet
bezpieczeństwa ESET Smart Security. Poza procedurą
testową ESET Smart Security doceniono również za
rozbudowaną konsolę przeznaczoną do zdalnej
administracji programami firmy ESET. Aktualnie spółka
INTERIA.PL S.A. chroni za pomocą ESET Smart Security
Business Edition Suite kilkaset komputerów stacjonarnych,
laptopów oraz kilkanaście serwerów plikowych w różnych
lokalizacjach.

Przekonała nas lekkość programu ESET
Podczas testów administratorzy INTERIA.PL sprawdzili m.in.
obciążenie jakie generują wybrane wcześniej programy
antywirusowe. Najmniej zauważalny dla użytkownika
i systemu okazał się ESET Smart Security. Opinie INTERIA.PL
nie są odosobnione, do podobnych wniosków na temat
programów ESET doszli również informatycy Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz eksperci niezależnych organizacji
badawczych AV-Comparatives oraz Virus Bulletin – ESET
Smart Security oszczędza zasoby komputera, pozostawiając
więcej wolnej mocy obliczeniowej dla aplikacji ważnych z
punktu widzenia codziennej pracy użytkownika.
– Kilkanaście procent naszych komputerów to starsze i słabsze
maszyny, na których pracują redaktorzy serwisów

internetowych. Uruchomienie na takich komputerach
pamięciożernej aplikacji bardzo by je spowolniło. ESET Smart
Security wypadł w naszych testach najlepiej, nie powodując
denerwującego spowolnienia systemu. To m.in. dlatego
zdecydowaliśmy się na wybór tego programu – twierdzi
Łukasz Waśko, specjalista ds. technicznych INTERIA.PL.

Pracownicy nawet go nie zauważają
Według Pawła Fauska oraz Łukasza Waśko z Zespołu
Wsparcia Technicznego INTERIA.PL wśród największych
zalet ESET Smart Security jest ta, o której pracownicy po
prostu im nie mówią – pełna przezroczystość rozwiązania.
Pracownicy spółki INTERIA.PL S.A. po prostu nie zauważają,
że ich komputery chroni rozwiązanie firmy ESET.
– Najlepsze jest to, że program firmy ESET może działać nie
generując komunikatów dla użytkowników, nie
przeszkadzając im w pracy. Tak właśnie ma być – użytkownik
nie powinien w ogóle odczuwać, że jakiś program
zabezpiecza jego komputer. O tym, że pracownik jest
chroniony przez ESET Smart Security użytkownik dowiaduje
się dopiero w momencie, gdy na jego monitorze pojawia się
informacja o przechwyconym i zablokowanym zagrożeniu –
mówi Łukasz Waśko, specjalista ds. technicznych
INTERIA.PL.
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ESET Smart Security
“Najlepsze jest to, że program firmy ESET może działać nie
generując komunikatów dla użytkowników, nie przeszkadzając im
w pracy. Tak właśnie ma być – użytkownik nie powinien w ogóle
odczuwać, że jakiś program zabezpiecza jego komputer.”

Wrażenia osobiste
“Wśród zalet ESET Smart
Security mogę wymienić
wydajność i funkcjonalność.”
Paweł Fausek
specjalista zaopatrzenia i logistyki
Zespołu Wsparcia Technicznego
INTERIA.PL

“ESET może działać nie
generując komunikatów dla
użytkowników, nie
przeszkadzając im w pracy.
Tak właśnie ma być!”
Łukasz Waśko
specjalista ds. technicznych
INTERIA.PL

Spostrzeżenia – wydajność, funkcjonalność,
niezawodność
Kilka miesięcy obecności programu ESET Smart Security
na komputerach spółki INTERIA.PL sprawiło, że
administratorzy bez trudu mogą wymienić najważniejsze
ich zdaniem pozytywne cechy tego rozwiązania.
– Dla mnie zalety to przede wszystkim wydajność,
wykrywalność, centralne zarządzanie i niezawodność tego
programu. Nie mówię tego na bazie wyłącznie własnych
doświadczeń, ale na podstawie wyników przeprowadzonych
przez nas testów – mówi Łukasz Waśko, specjalista ds.
technicznych INTERIA.PL
– Dla mnie to głównie wydajność i funkcjonalność – dodaje
Paweł Fausek, specjalista zaopatrzenia i logistyki
Zespołu Wsparcia Technicznego INTERIA.PL.
Wśród zalet wykorzystywanego rozwiązania obaj
informatycy INTERIA.PL wskazują również na atrakcyjny
stosunek wysokiej jakości produktu firmy ESET do jego
ceny. Wszystkie te zalety oraz skuteczność ochrony
zapewnianej przez ESET Smart Security potwierdzane są
każdego dnia w spółce INTERIA.PL, gdzie rozwiązanie
firmy ESET chroni kilkanaście serwerów plikowych oraz
kilkaset komputerów stacjonarnych i laptopów.

ESET Smart Security
Pakiet bezpieczeństwa zbudowany w oparciu o znany i wielokrotnie nagradzany silnik ThreatSense,
wykorzystywany w ESET NOD32 Antivirus. Program wykrywa oraz unieszkodliwia zagrożenia, a także chroni
przed próbami ataku z zewnątrz i skutecznie zabezpiecza przed spamem. ESET Smart Security zapewnia
skuteczną ochronę użytkownika nie powodując przy tym spowolnienia działania komputera. Zaraz po instalacji
rozwiązanie uruchamia się i działa w tle, dzięki czemu ochrona pozostaje niezauważona przez użytkownika.

INTERIA.PL S.A.
Spółka INTERIA.PL S.A. powstała w sierpniu 1999 r. jako
wspólne przedsięwzięcie lidera polskiego rynku
informatycznego firmy Comarch S.A. oraz największej
polskiej stacji radiowej RMF FM. W 2001 roku spółka
zadebiutowała na GPW w Warszawie.
Dzisiaj INTERIA.PL jest czołowym graczem polskiego
rynku mediów nowej generacji, z bardzo dużym
doświadczeniem medialnym i unikalną wiedzą na temat
technologii internetowych. Prowadzony przez spółkę
portal internetowy www.INTERIA.PL udostępnia
indywidualnym użytkownikom Internetu pełną gamę
najwyższej jakości serwisów informacyjnych,
multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych.
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