


ESET Secure Authentication (ESA) 

poskytuje silné ověření oprávnění 

přístupu do firemní sítě a k jejímu 

obsahu.

Řešení se skládá ze serverové a klientské 

části, jež má podobu mobilní aplikace. 

Možnost generování jednorázových 

hesel není omezena pouze na mobilní 

aplikaci. Heslo je také možné poslat 

zprávou SMS nebo lze použít již 

existující hardwarový token.

Dvoufaktorová autentizace přístupu do sítě a k jejímu obsahu
ESET Secure Authentication je možné použít pro:

• Firemní VPN a OWA 

• Remote Desktop protokol

• Přihlášení do operačního systému

• Webové a cloudové služby pomocí/založené na Microsoft ADFS 3.0 (Office 365 a Google aplikace)

• Exchange Control Panel 2010 & Exchange Administrator Centre 2013

• VMware Horizon View

• Služby založené na RADIUS

ESET Secure Authentication umožňuje použít API a integrovat řešení do existujícího autentizačního systému, 

založeného na Active Directory. Dále obsahuje nástroje SDK, pomocí kterých je možné řešení implementovat 

do libovolného vlastního systému bez potřeby použití Active Directory.

Obecné výhody
• Použití jednorázového hesla pomáhá snížit riziko 

průniku do firemní sítě.

• Výrazně vylepšuje bezpečnostní politiku hesel.

• Šetří náklady – není potřeba žádný další hardware.

• Jednoduchá migrace a použití.

• Podporuje existující hardwarové tokeny ve firemní 
struktuře.

• Přidává 2FA do cloudových aplikací (Office 356 nebo 
Google Apps).

IT výhody
• API a SDK umožňují vlastní integraci.

• Aplikace funkční bez internetového připojení  
(po stažení).

• Podpora většiny VPN appliance.

• Podporuje nejčastější mobilní platformy.

• Technická podpora v češtině.

• Funkční ihned po instalaci.

• Výjimky na IP adresy.

• Vzdálená správa.

• Vlastní možnosti odesílání OTP



Produktový list

Dvoufaktorová autentizace Dvoufaktorová autentizace (2FA) s jednorázovým heslem (OTP) zajišťuje

vyšší úroveň zabezpečení.

Nativní ochrana Outlook Web Access (OWA), VPN a všech služeb RADIUS.

Nativní podpora Microsoft Exchange Server 2013.

Softwarové řešení – není potřeba pořizovat další zařízení nebo token.

Vhodné pro mobilní zaměstnance.

Podporuje hardwarové tokeny.

Klientská strana
(mobilní aplikace)

Jednoduchá instalace i uživatelské rozhraní.

Kompatibilní se všemi telefony podporujícími SMS.

Podpora širokého spektra mobilních operačních systémů.

Přístup do aplikace je chráněn kódem PIN.

Aplikace je dostupná v angličtině, slovenštině, němčině, ruštině, francouzštině a španělštině.

Autentizační metody OTP nezávislé na dostupnosti internetového připojení.

Push autentizace ťuknutím na notifikaci v mobilním telefonu (vyžaduje mobilní aplikaci, 
funguje na zařízeních s Androidem).

Doručení OTP přes klientskou aplikaci, SMS nebo hardwarový token.

Různé OTP zóny, např. OWA přístup, VPN přístup a další.

Vlastní cestou (např. e-mail).

Serverová strana Funkční ihned po instalaci.

Jednoduchá, rychlá instalace a nastavení.

Průvodce instalací automaticky rozpozná OS a nainstaluje příslušné soubory.

Interaktivní průvodce instalací, instalace přímo do ADFS.

Možnosti vlastní integrace V prostředí s Active Directory je možné použít ESET Secure Authentication API i User 
Management API pro jednoduchou integraci do systému.

SDK umožňuje implementaci do libovolného vlastního systému.

Vzdálená správa Podpora Microsoft Management Console (MMC).

Integrace s Active Directory.

ESA rozšiřuje možnosti Active Directory Users (ADUC plugin) o možnost nastavení 2FA.

SLUŽBY ZDARMA 
PRO ZÁKAZNÍKY 
S PLATNOU 
LICENCÍ

Technická podpora 

K dispozici je nejen možnost konzultace po telefonu nebo 
e-mailem, ale také on‒line pomocí vzdáleného připojení* 
a databáze znalostí. 

 
Návštěva technika 

V rámci platné licence nabízíme všem firemních 
zákazníkům s licencí na 25 počítačů a více jednou ročně 
návštěvu našeho technika. Zahrnuje max. 4 hodiny práce 
technika na místě + cestu. Možno čerpat jako školení, 
konzultaci nebo pomoc s instalací a nasazením. 

 
Antivirová ambulance 

Služba je poskytována on‒line pomocí vzdáleného  
připojení po předchozí dohodě s technikem. Služba  
neslouží k odvirování všech počítačů ve firemním prostředí, 
ale jako konzultace, kdy je na základě vzorku postižených 
stanic technikem navržen optimální postup pro odvirování 
ostatních počítačů. 

 
Školení a konzultace 

Školení a konzultace vedené certifikovaným technikem  
v sídle společnosti ESET v maximálním rozsahu 4 hodin. 

 
.* Po předchozí domluvě s technikem.



Přehled podporovaných platforem

Platformy vzdáleného 
přihlášení

Remote Desktop Protokol

VPN ochrana: 

Barracuda, Cisco ASA, Citrix Access Gateway, Citrix NetScaler, Check Point Software, 
Cyberoam, F5 FirePass, Fortinet FortiGate, Juniper, Palo Alto, SonicWall

Ochrana lokálního přihlášení 
(Windows) 

Windows 7 a novější Windows Server 2008 R2 a novější

Active Directory Federation Services Microsoft ADFS 3.0 (Windows Server 2012 R2)

Podporované platformy VDI VMware Horizon View Citrix XenApp

Microsoft Web Applications Microsoft Web Applications Microsoft Dynamics CRM 2011, 2013, 2015

       Outlook Web Access Microsoft SharePoint 2010, 2013

Microsoft Exchange 2010 Microsoft Remote Desktop Web Access

       Outlook Web App Microsoft Terminal Services Web Access

       Exchange Control Panel Microsoft Remote Web Access

Microsoft Exchange 2013

       Outlook Web App

       Exchange Admin Center

Vlastní integrace ESET Secure Authentication je možné jednoduše integrovat se službami RADIUS, do Active 
Directory s pomocí ESET Secure Authentication API nebo User Management API. Zákazníci  
bez Active Directory mohou pro vlastní systémy použít SDK.

Operační systémy
(serverová strana)

Windows Server 2003 (32&64bit),  2003 R2 (32&64bit), 2008 (32&64bit), 2008 R2, 2012, 2012 R2,

2016 

Windows Small Business Server 2008, 2011 

Windows Server 2012 Essentials, 2012 R2 Essentials, 2016 Essentials

Nástroje správy jsou podporovány i na klientských operačních systémech od Windows XP SP3 
(32bit a 64bit verze).

Mobilní operační systémy
(Klientská strana – aplikace)

iOS BlackBerry

Android Symbian a všechny telefony s podporou J2ME

Windows Mobile
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