
Integrace správy mobilních zařízení pro 
iOS do nástroje vzdálené správy ESET 
Remote Administrator umožňuje nastavení 
bezpečnostních nastavení mobilních zařízení 
s operačním systémem iOS z jednoho 
centrálního místa společně s bezpečnostními 
produkty ESET. Do zařízení není nutné 
instalovat žádnou aplikaci. V rozhraní může 
administrátor měnit nastavení pro Exchange, 
Anti-theft, Wi-Fi, VPN účty, vstupního hesla 
a podobně. Správce také může povolit nebo 
zakázat aplikace a zablokovat nepovolný 
obsah na internetu.

Device Enrollment Program Pokud je firemní zařízení zařazeno do programu hromadných nákupů (Volume Purchase Program), 
může automaticky využívat náš DEP program. Zařízení je možné kompletně spravovat a používat 
násobné, granulární politiky a nastavení, například počáteční konfiguraci zařízení, odstranění aplikací, 
automatické stahování aplikací a blokování/ povolení rádia a hudebních služeb. 

Povolení/ blokování aplikací  
a oznámení

Správce může vytvořit seznam povolených/ blokovaných aplikací, které nebude možné na zařízení 
instalovat. Umožňuje také spravovat oznámení aplikace uživateli, včetně zvuků a odznaku na aplikaci.

Filtrování obsahu webu Na zařízení je možné zablokovat nevhodný obsah internetových stránek (dle definic společnosti 
Apple). Správce může také povolit nebo zakázat konkrétní URL adresy.

Vzdálené nastavení účtu Umožňuje správci vzdáleně vynutit nastavení účtu v dávkách– pro Exchange, Wi-Fi a VPN účty.

Vzdálené nastavení 
bezpečnostních parametrů

Jde o podobný princip jako u vzdáleného nastavení účtu, jen jde tentokrát o bezpečnostní nastavení, 
jako jsou parametry vstupního hesla, iClodu, Soukromí a podobně.

Anti-theft ochrana V případě ztráty nebo odcizení může správce vzdálené zamknut/odemknut zařízení a vymazat dat.

Vzdálená správa MDM pro iOS je integrován do ESET Remote Administrator od verze 6.3 a vyšších. Správci nabízí 
celkový přehled nad bezpečnostní sítě, včetně všech koncových stanic, mobilních zařízení a tabletů 
(Android, iOS), a serverů.

Žádné skryté náklady Využijte Apple iSO Management Framework a mějte přehled o bezpečnosti všech firemních iOS 
zařízení z jednoho centrálního místa – konzole ESET Remote Administrator 6.

Snadné licencování Administrátor může používat produkty podle aktuální potřeby nezávisle na platformě (Windows, Mac, 
Linux) a zařízení (počítač, telefon, tablet nebo server).

Nároky • ESET Remote Administrator 6.3 a vyšší
• ESET Remote Administrator  Movile Device Connector
• Platné Apple iTunes ID
• Platnou ESET licenci
• iOS zařízení s iOS 8 a vyšší (iPhone a iPad) 
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