
PREHĽAD RIEŠENIA

Spravujte bezpečnosť svojej siete až do 250 zariadení 
prostredníctvom jednej cloudovej konzoly.



Pomocou nástroja ESET Cloud Administrator môžete spravovať 

bezpečnosť svojej firemnej siete bez potreby nákupu, inštalácie 

alebo údržby dodatočného hardvéru. Toto riešenie sa ponúka 

ako služba pre firemných zákazníkov spoločnosti ESET s prostredím 

do 250 zariadení, vďaka ktorej dochádza k znižovaniu celkových 

nákladov spojených s vlastnením a prevádzkovaním bezpečnostných 

riešení, ktorá vám umožňuje sústrediť sa na iné dôležité úlohy. 

Služba je dostupná kedykoľvek a kdekoľvek pomocou webovej 

konzoly. Nastavenie nástroja ESET Cloud Administrator a nasadenie 

bezpečnostných produktov ESET je rýchle, jednoduché a poskytuje 

vám dohľad nad celkovým zabezpečením vašej siete.



SOFTVÉR AKO SLUŽBA

Nástroj ESET Cloud Administrator je v ponuke 
ako služba, ktorá beží v cloudovom prostredí. 
Ide o službu, ktorá si nevyžaduje žiadny vyhradený 
hardvér, inštaláciu, konfiguráciu ani údržbu konzoly 
vzdialenej správy. Nastavenie, čistenie servera, 
aktualizácie a správa certifikátov prebiehajú 
automaticky na pozadí bez potreby zásahu používateľa. 
Používatelia majú vždy k dispozícii najnovšie funkcie 
a vylepšenia, ktoré môžu nepretržite využívať a nemusia 
sa o nič starať.

VZDIALENÁ SPRÁVA 
BEZPEČNOSTNÝCH PRODUKTOV

Správa zabezpečenej siete sa začína momentom 
pripojenia koncových zariadení ku konzole vzdialenej 
správy. Nástroj ESET Cloud Administrator je použitý 
na vytvorenie Live inštalátorov obsahujúcich všetky 
dôležité informácie, vrátane licenčného kľúča, 
ktoré sú následne nasadené na koncové zariadenia. 
Po úspešnej inštalácii firemného bezpečnostného 
produktu ESET na koncové zariadenie sa produkt 
automaticky prihlási do konzoly, čím dôjde k vytvoreniu 
monitorovanej siete.

PREHĽAD O STAVE KONCOVÝCH 
ZARIADENÍ

Koncové zariadenia sa za predpokladu, že sú 
pripojené k internetu, neustále hlásia do nástroja 
ESET Cloud Administrator. Stav siete sa zobrazuje 
v interaktívnych riadiacich paneloch, ktoré z dát 
zozbieraných z koncových zariadení vytvárajú 
prehľadné a zrozumiteľné grafy a tabuľky. Správcovia 
môžu sledovať celkový stav v hlavnom riadiacom paneli, 
prípadne môžu využiť podrobné zobrazenie, vďaka 
ktorému budú mať pod dohľadom stav počítačov, 
hrozieb a položiek umiestnených v karanténe.

SPÚŠŤANIE ÚLOH A AUTOMATIZÁCIA

Správcovia môžu vzdialene konfigurovať bezpečnostné 
produkty na pripojených koncových zariadeniach 
a spúšťať na nich rôzne úlohy. Navyše môžu vytvárať 
naplánované politiky, ktoré budú aplikované po spustení 
definovaných spúšťačov (tzv. triggerov), alebo len čo sa 
koncové zariadenia pripoja ku konzole. Úlohy a politiky 
môžu byť aplikované na konkrétne počítače, prípadne 
na statické alebo dynamické skupiny.

UPOZORNENIA V REÁLNOM ČASE

Veľkou výhodou spravovania siete v ESET Cloud 
Administrator je možnosť dostávať okamžité 
upozornenia aj v prípade, že správca siete nie je práve 
k dispozícii. Správca môže nastaviť upozornenia pre 
rôzne udalosti a používateľov, vďaka čomu je možné 
pohotovo reagovať na hrozby vyskytujúce sa na 
koncových zariadeniach v sieti. Taktiež môže vytvárať 
viaceré súhrnné správy zobrazujúce stav siete, ktoré 
je možné vytlačiť alebo posunúť ďalej v digitálnej 
podobe.

Čo získate?



ESET Cloud Administrator 
podporuje najnovšie verzie 
nasledujúcich bezpečnostných 
produktov ESET 

ESET Endpoint Antivirus 
pre Windows a OS X/macOS

ESET Endpoint Security 
pre Windows a OS X/macOS

ESET FILE SECURITY 
pre Microsoft Windows Server

ESET Mail Security 
pre Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security 
pre IBM Domino

ESET Security 
pre Microsoft SharePoint Server



WEBOVÁ KONZOLA

Dáta uložené v nástroji ESET Cloud Administrator 
sú dostupné prostredníctvom webovej konzoly, 
do ktorej je možný prístup cez verejné internetové 
pripojenie. Vo webovej konzole sú dáta zobrazené 
v riadiacich paneloch a v podobe zoznamov, pričom 
prostredníctvom tohto rozhrania môže správca riadiť 
a odosielať úlohy agentom podľa potreby. Webová 
konzola umožňuje správu a organizáciu zariadení v sieti 
do statických a preddefinovaných dynamických skupín.

LIVE INŠTALÁTOR

Live inštalátor je malý, ľahko stiahnuteľný, vopred 
nakonfigurovaný inštalačný balík, ktorý obsahuje 
všetky potrebné súčasti – tzv. management agenta 
a bezpečnostný produkt ESET pre koncové zariadenia. 
Pomocou tohto balíka sa bezpečnostný produkt 
nainštaluje na koncové zariadenie a následne dôjde 
k jeho automatickému pripojeniu k vhodnej cloudovej 
inštancii a aktivácii pomocou platnej licencie. 
Live inštalátor je možné stiahnuť priamo na koncové 
zariadenie, prípadne je možné odoslať odkaz na jeho 
stiahnutie prostredníctvom e-mailu alebo akéhokoľvek 
iného komunikačného nástroja.

BEZPEČNOSTNÉ PRODUKTY

Bezpečnostné produkty ESET chránia klientske 
počítače a servery pred hrozbami. ESET Cloud 
Administrator podporuje najnovšie verzie nasledujúcich 
bezpečnostných produktov ESET: ESET Endpoint 
Antivirus pre Windows a OS X/macOS, ESET Endpoint 
Security pre Windows a OS X/macOS, ESET File 
Security pre Microsoft Windows Server, ESET Mail 
Security pre Microsoft Exchange Server, ESET Mail 
Security pre IBM Domino a ESET Security pre Microsoft 
SharePoint Server. Okrem najnovšej dostupnej verzie 
si používatelia môžu vybrať aj predošlú verziu.

NÁSTROJ VZDIALENÉHO NASADENIA

Ide o nástroj, ktorý umožňuje vzdialené nasadenie Live 
inštalátora vytvoreného pomocou nástroja ESET Cloud 
Administrator v sieti. Dokáže vzdialene zmapovať sieť, 
vykonať synchronizáciu s Active Directory a podporuje 
import cieľov, na ktoré bude produkt nasadený.

ESET BUSINESS ACCOUNT

ESET Business Account je platforma určená 
pre firemných zákazníkov, ktorá slúži na správu licencií. 
Ide o hlavný vstupný bod do cloudových služieb ESET 
vrátane nástroja ESET Cloud Administrator.

ESET Business Account používateľom umožňuje:

 ✓ jednoducho spravovať licencie,

 ✓ vytvárať firemných používateľov a určovať im úroveň 
prístupu do platformy Business Account,

 ✓ generovať 30-dňovú skúšobnú licenciu 
na spravovanie produktov pomocou nástroja ESET 
Cloud Administrator alebo lokálne pomocou nástroja 
ESET Security Management Center,

 ✓ aktivovať službu ESET Cloud Administrator 
a spravovať tak bezpečnosť firemnej siete.

Čo je vo vnútri?



JEDNODUCHÉ NASTAVENIE

Po aktivácii nástroja ESET Cloud Administrator 
je používateľ oboznámený so základnými funkciami 
prostredníctvom sprievodcu, ktorý mu ukáže, ako pridať 
počítače, nasadiť bezpečnostný produkt a vytvoriť 
zabezpečenú sieť. Po úspešnom nasadení sa zariadenie 
stane okamžite viditeľným v nástroji ESET Cloud 
Administrator.

AKCIE JEDINÝM KLIKNUTÍM

ESET Cloud Administrator umožňuje viaceré rýchle 
akcie „jediným kliknutím“, vďaka čomu je spravovanie 
produktov jednoduchšie. Správcovia môžu tieto 
akcie využívať na rýchlu aktualizáciu bezpečnostných 
produktov na najnovšiu verziu v celej sieti, sledovanie 
hrozieb alebo riešenie rôznych úloh, ako je napríklad 
aktivácia, reštart počítača a aktualizácia operačného 
systému.

STATICKÉ A DYNAMICKÉ SKUPINY

Každé zariadenie sa nachádza v jednej statickej skupine, 
ktorú je možné vytvoriť podľa konkrétnych požiadaviek, 
pričom samotné statické skupiny môžu tvoriť stromovú 
štruktúru. Dynamické skupiny zobrazujú zariadenia 
podľa preddefinovaných kritérií a tvoria kľúčový prvok 
z hľadiska automatizácie, kedy sú politiky a úlohy 
vykonané len v prípade, ak zariadenie spĺňa požadované 
kritériá.

SPRÁVA POUŽÍVATEĽOV

Zariadenia v zabezpečenej sieti môžu byť priradené 
ku konkrétnym používateľom. Táto funkcia umožňuje 
správcom filtrovať počítače podľa používateľov, 
zobrazovať o nich podrobné informácie a sledovať 
bezpečnosť ich zariadenia.

UPOZORNENIA

Správcovia potrebujú byť okamžite informovaní 
o problémoch vzniknutých v sieťach, ktoré spravujú, 
aby na ne mohli pohotovo reagovať a zvoliť 
najvhodnejší postup riešenia. ESET Cloud Administrator 
umožňuje správcom používať preddefinované sady 
upozornení, ktoré sa ihneď odosielajú na určené 
e-mailové adresy a zobrazujú sa v riadiacom paneli.

POLITIKY, SPRÁVY A ÚLOHY

Súčasťou nástroja ESET Cloud Administrator 
sú vopred vytvorené sady politík, ktoré má správca 
hneď k dispozícii. Tieto politiky môžu byť priradené 
ku skupinám alebo jednotlivým počítačom. Správca 
si môže prezerať súhrnné správy, ktoré sú rozdelené 
do kategórií a ihneď dostupné jediným kliknutím. Všetky 
príkazy spúšťané na spravovanom počítači sú najskôr 
odoslané prostredníctvom klientskej úlohy vytvorenej 
pomocou kontextových ponúk, panelov nástrojov 
alebo zo samostatnej sekcie „Úlohy“. Po naplánovaní 
je úloha následne spustená v závislosti od definovaného 
spúšťača.

RIADIACI PANEL S PREHĽADOM 
INCIDENTOV

Bezpečnostný riadiaci panel zobrazuje aktuálny 
stav zabezpečenia siete. Nájdete v ňom časovú 
os incidentov, hrozby detegované na koncových 
zariadeniach, prípadne si môžete pozrieť, pre ktorých 
10 počítačov a používateľov bolo nahlásených najviac 
bezpečnostných incidentov.

HARDVÉROVÝ INVENTÁR

ESET Cloud Administrator zozbierava a zobrazuje údaje 
o hardvéri nainštalovanom na koncových zariadeniach, 
ktoré sa nachádzajú v sieti. Môžete si tak prezerať údaje 
o procesore, pamäti RAM, monitore, diskoch, vstupných 
zariadeniach a tlačiarňach vrátane dodávateľa, modelu 
a sériového čísla. Vďaka tomu získate podrobný prehľad 
o firemnom hardvérovom inventári.

PODROBNOSTI O KLIENTSKOM 
ZARIADENÍ

K dispozícii máte komplexné informácie o klientskom 
zariadení: do ktorej dynamickej skupiny zariadenie patrí, 
ktoré bezpečnostné produkty sú na ňom nainštalované, 
aký sa používa hardvér a operačný systém 
a kto je používateľ. Tieto informácie sa zobrazujú 
na interaktívnych dlaždiciach a sú rozdelené podľa 
konkrétnych kategórií, pričom nevyriešené záležitosti 
sú náležite zvýraznené.

Prečo je to 
také efektívne?



Riadiaci panel v nástroji ESET Cloud Administrator 

Vyskúšajte naše cloudové riešenie vzdialenej správy. 
Oceníte spoľahlivosť, praktickosť a jednoduché spravovanie 
najlepšej ochrany vo svojej triede pre koncové zariadenia 
od spoločnosti ESET. Zaregistrujte svoju spoločnosť 
do služby ESET Business Account a získajte bezplatnú 
skúšobnú verziu pre 25 koncových zariadení.

VYSKÚŠAJTE SI PRODUKT PRED ZAKÚPENÍM



Už viac ako 30 rokov ESET® vyvíja popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť, ktoré poskytujú okamžitú a komplexnú ochranu 
pred vyvíjajúcimi sa kybernetickými hrozbami pre firmy a zákazníkov na celom svete. ESET je v súkromnom vlastníctve. Vďaka tomu, že nemáme 
dlhy ani pôžičky, môžeme slobodne robiť všetko, čo si vyžaduje špičková ochrana všetkých našich zákazníkov.

www.eset.sk


