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Gå med i ESET’s MSP Program och dra nytta av fördelarna med att jobba med en stabil branschledande partner, som 
erbjuder enastående produkter och en snabbt växande kundbas. Ju mer du säljer, desto bättre pris kan vi erbjuda dig. Våra 
rapporteringsverktyg låter dig på ett enkelt sätt hålla koll på dina försäljningsresultat. Du kan hantera dina licenser  
utan att behöva kontakta oss varje gång något förändras.

Dra nytta av volympriser Öka vinsten tack vare vår nivåbaserade prissättning. Ju fler licenser du säljer, desto bättre enhetspris får du.

Daglig avräkning, fakturering månadsvis Lägg till nya användare i realtid när som helst. Varje månad fakturerar vi dig endast för det exakta antalet du beställt. Du 
betalar bara för de licenser som dina kunder faktiskt använder, utan förskottsbetalning.

Ha översikt med detaljerad rapportering Ha alltid en tydlig översikt över antalet licenser du använder för varje enskild kund, samt sammanlagda totalsummor - för 
att kunna sikta på nästa prisnivå.

Få snabbt en inblick i vad ESET kan erbjuda Dra nytta av produktutbildningar, certifieringar, lokal tekniskt och premium support för att snabbt komma igång. 
Upptäck att ESET täcker flera plattformar, från endpoints till servrar och virtuella system.

Få igång nya kunder snabbt Erbjud dina potentiella nya kunder att prova ESETs affärsprodukter i upp till 90 dagar gratis - Detta erbjudande gäller 
såväl till dig som dem.

Bibehåll din självständighet Hantera dina licenser via självbetjäning i ESET MSP Administrator. Lägg till eller ta bort användare, eller gör andra 
administrativa ändringar på några sekunder utan att behöva kontakta ESET.

Utveckla dina affärer med ESET MSP Program
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Hur fungerar ESET MSP Program?
Använd ett säkerhetsadministratörskonto för licens och nätverkshantering.
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Licenshantering
Tack vare ESET MSP Administrator, kan du ändra antalet användare på varje licens, aktivera och inaktivera individuella produkter 
eller licenser och spåra licensanvänding i realtid, utan att behöva kontakta ESET.

Managera alla dina licenser snabbt Hantera alla dina användare från en enda webbaserad ESET MSP-administratör. Den ger dig en snabb översikt över alla 
licenser och hela portföljen av ESET-produkter.

Njut av strömlinjeformade autentiserings- och 
uppdateringsprocedurer

Smidiga och transparenta licensuppdateringar samt autentiseringar innebär att slutanvändare inte längre behöver 
ange användarnamn, lösenord eller annan licensinformation. Aktiveringen och uppdateringen hanteras automatiskt i 
bakgrunden.

Lägg till och ta bort licenser när du vill Med ESET MSP Administrator kan du aktivera, inaktivera eller till och med säga upp en produkt, licens eller specifik site  
- i realtid.

Håll din licenshistorik konfidientiell Det kommer bara att finnas en licensnyckel för ditt konto, vilken kommer att vara osynligt för dina kunder. Det är alltså  
inte nödvändigt att dela licensuppgifter med kunder.

Ha alltid kontroll över dina licenser
Licensinformationen som hanteras via ESET MSP Administrator synkroniseras automatiskt med ESET Remote 
Administrator - och därmed finns ingen anledning att installera dedikerade verktyg eller plugins för att hålla all 
information tillgänglig.

Hantera dina licenser, varenda en i detalj ESET-licensadministratör låter dig få explicit information om dina licenser och möjlighet att hantera dem i detaljnivå.  

Njut av enkelhet, spara tid Aktivera flera produkter samtidigt med ESET Endpoint Protection Standard och ESET Endpoint Protection Advanced.
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Licenshantering
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Behåll kontrollen med fjärr-administration

Fjärrhantering som levererar
En enda webbkonsol ger dig en  
snabb och omfattande översikt,  
samt kontroll av IT-säkerheten  
hos dina kunder.

En konsol, flera webbplatser,
inget krångel
Fleranvändar-funktionen tillåter 
MSP:er att hantera flera kunder från 
en enda server medan kunderna inte 
kan se data från andra kunder.

Alla installationspaket på ett ställe
Se alla produktpaket för olika kunder, 
användargrupper, licenser etc. på en 
skärm, med filtrering och sortering.

Anpassningsbar för MSP:er
Du kan lägga till din logotyp för 
att anpassa din ESET Remote 
Administrator, samt skapa rapporter 
med anpassade rubriker.

En omfattande administrations-
webbkonsol ger dig en perfekt överblick
av säkerheten i nätverk / på webbplatser.
Hantera endpoints, servrar och mobiler.
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Förenkla arbetet med MSP plugins
Hantera ESET säkerhetsprodukter från din befintliga RMM-konsol (Remote Monitoring & Management) - du behöver inte logga in på 
ESET Remote Administrator för den dagliga driften. Det går också bra att använda API för fjärradministration. 

ESET arbetar kontinuerligt med att utveckla nya plugin-moduler. Dessa samarbetar vi redan med idag:

ESET Remote 
Administrator Plug-in  
för Kaseya

ESET Remote 
Administrator Plug-in  
för ConnectWise

ESET Remote 
Administrator Plug-in 
för Salesforce

ESET Remote 
Administrator Plug-In  
för Connectwise 
Automate

ESET Remote 
Administrator Plug-in  
för Tigerpaw

ESET Remote 
Administrator Plug-in  
för Autotask
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ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirus för Windows

ESET Endpoint Antivirus för macOS

ESET NOD32 Antivirus Business 
Edition för Linux Desktop

Mobile Security

ESET Endpoint Security för Android

ESET Mobile Device Management  
för Apple iOS

File Security

ESET File Security  
för Microsoft Windows Server

ESET File Security  
för Microsoft Windows Server Core

ESET File Security för Linux / FreeBSD

ESET Endpoint Security

ESET Endpoint Security för Windows

ESET Endpoint Security för macOS

Mail Security

ESET Mail Security  
for Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security  
for IBM Lotus Domino

ESET Mail Security  
for Linux/FreeBSD

Collaboration

ESET Security  
for Microsoft SharePoint Server 

Virtualization Security

ESET Virtualization Security  
for VMware NSX

ESET Virtualization Security  
for VMware vShield

ESET Shared Local Cache

Gateway Security

ESET Gateway Security  
for Linux/FreeBSD

Utöver de ovan nämnda produkterna kan du även erbjuda följande fristående produkter, som en del av ESET MSP Program:
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