PREHĽAD RIEŠENIA

Špecialisti spoločnosti ESET zabezpečia bezproblémové počiatočné
nastavenie a nepretržitú činnosť.

Čo je služba
Deployment
and Upgrade?
Služba ESET Deployment and Upgrade
nainštaluje a nakonfiguruje konkrétny
produkt v prostredí zákazníka a zároveň
zákazníka zaškolí, aby so svojím novým
produktom dosiahol úspešné výsledky.
Služba ESET Deployment and Upgrade
poskytuje profesionálne nasadenie
bezpečnostného riešenia, čím sa zjednodušuje
zložitá zmena poskytovateľa zabezpečenia
koncových zariadení a zabezpečí sa nepretržitá
činnosť.

Prečo služba
Deployment
and Upgrade?

NEDOSTATOK POZNATKOV
O PRODUKTE
Nasadenie nových produktov bez akýchkoľvek
predchádzajúcich skúseností môže byť zložité
dokonca aj pre organizácie so samostatnými
bezpečnostnými alebo IT tímami.

NEDOSTATOK PERSONÁLU
Bežný problém nedostatku špecialistov
na bezpečnosť vedie k tomu, že IT oddelenia
zabezpečujú plnenie určitých úloh externe
prostredníctvom outsourcingu, aby neobmedzili
činnosť firmy.

ZABEZPEČENIE SÚLADU
Mnohé odvetvia sa riadia prísnymi pravidlami
certifikácie a dodržiavania postupov,
na základe ktorých musia byť produkty
nasadené autorizovanými dodávateľmi.

DLHODOBÉ NÁKLADY
Vytvorenie špecializovaných tímov alebo
prijatie nových zamestnancov, ktorí by
sa zameriavali výhradne na vykonávanie
niekoľkých veľmi špecifických úloh, môže
z dlhodobého hľadiska priniesť zvýšené
náklady.

„Implementácia bola veľmi jednoduchá. Za pomoci
vyškolených špecialistov spoločnosti ESET sme
nové bezpečnostné riešenie ESET dokázali spustiť
za pár hodín.“
— Správca IT, Diamantis Masoutis S.A. Grécko,
viac ako 6 000 koncových zariadení

„Podpora a pomoc, ktoré sme mali k dispozícii,
na nás urobili skvelý dojem. ESET nielenže
ponúka skvelé produkty, ale dbá aj o starostlivosť
a podporu. Práve vďaka tomu sme pod jeho krídla
presunuli všetky systémy spoločnosti Primoris.“
— Joshua Collins, vedúci prevádzky údajových
centier, Primoris Services Corporation, USA,
viac ako 4 000 koncových zariadení

„Podpora od spoločnosti ESET je jedna z najlepších.
Implementovala stratégiu nasadenia v celom
okrese. Vytvorila balík, ktorý odstránil starý produkt
a nahradil ho produktom ESET. Nasadenie produktu
spoločnosti predstavovalo jednu z najjednoduchších
migrácií, ktoré sme vo svojom okrese doposiaľ
vykonali.“
— Hector, systémový inžinier, San Marcos Unified School
District, USA, 8 000 koncových zariadení

V čom je ESET iný
TROJFÁZOVÝ PROCES
Nasadenie a upgrade sú rozdelené na tri
rôzne fázy: fázu návrhu, fázu realizácie a fázu
po nasadení. Tým sa zaručí prekonanie všetkých
očakávaní zákazníka.

POSKYTNUTIE ZAŠKOLENIA
Počas procesu nasadenia a nastavenia je
k dispozícii školenie pre zamestnancov firmy.

ZABEZPEČENIE NEPRETRŽITEJ
ČINNOSTI
Nasadenie alebo upgrade produktov podľa presného plánu,
ktorý zvolia určení špecialisti, zabezpečí lepšiu kontinuitu
prevádzky firmy a spokojnosť organizácie.

POČIATOČNÉ ZHODNOTENIE ZNAMENÁ,
ŽE SA VYHNETE PREKVAPENIAM
Dôkladné počiatočné zhodnotenie prebehne ešte pred
samotnou realizáciou a nasadením riešenia, aby sme sa
uistili, že po spustení procesu nasadenia sa už neobjavia
žiadne prekvapenia.

„Implementácia produktov ESET je rýchla
a jednoduchá. Vďaka podpore je prechod
bezproblémový a plynulý.“
— Stephen, vedúci NOC, Sagiss, LLC, USA, 3 000 koncových zariadení

Fázy

FÁZA NÁVRHU

FÁZA NASADENIA

FÁZA PO NASADENÍ

• Po vyžiadaní služby Deployment
and Upgrade sa vykoná
počiatočné zhodnotenie, aby
sa získali presné informácie
o prostredí, v ktorom sa služba
bude používať. Tento krok je
nevyhnutný, aby bolo možné
zabezpečiť, že zvyšok procesu
bude plynulý a bezproblémový.

• Táto fáza sa môže uskutočniť
na diaľku alebo priamo
u zákazníka.

• Počas tejto fázy majú zákazníci
oprávnenie na skúšobnú
lehotu, v ktorej možno
využiť poradenstvo technika
zodpovedného za nasadenie,
ktorý vykoná prípadnú konečnú
optimalizáciu.

• Vytvorí sa návrh služby, ktorý sa
odošle zákazníkovi. Je založený
na údajoch, ktoré získali technici
zodpovední za nasadenie.
• Po potvrdení návrhu začne ESET
tím pracovať na komplexnom
pláne nasadenia s presným
harmonogramom. Vďaka
nemu má organizácia istotu
zabezpečenia nepretržitej
činnosti.

• Ak sa tak určilo vo fáze návrhu,
možno zabezpečiť školenie
zamestnancov zákazníka.
• V tejto fáze sa finalizuje
nasadenie produktov, ich
konfigurácia a zdokumentovanie
vykonaných krokov
a nevyhnutných pokynov. Táto
fáza je dokončená po vykonaní
všetkých úloh v pláne nasadenia
a ich prijatí organizáciou.

• Súčasťou tejto poslednej fázy je
vyúčtovanie a fakturácia, ktoré
sa už tímov nasadenia netýkajú.
• V poslednom kroku dostanú
zákazníci pozvánku, aby sa
zúčastnili prieskumu. Tak sa
zaručí maximálna spokojnosť
a neustále zvyšovanie kvality
tejto služby.

Podporované
produkty
Riešenia ESET Endpoint pre Windows, macOS a Linux
ESET Enterprise Inspector
ESET File Security pre Microsoft Windows Server
ESET File Security pre Microsoft Azure
ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server
ESET Security pre Microsoft SharePoint Server
ESET Secure Authentication
ESET Security Management Center VM pre Azure
ESET Security Management Center

„Úžasná spoločnosť so špičkovou technickou
podporou, ktorá poskytuje účinnú ochranu pred
hrozbami a umožňuje centrálne spravovanie.“
— Dave, vedúci IT oddelenia, Deer Valley Unified School
District, USA, viac ako 15 500 koncových zariadení
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* Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt ani službu, ktoré uvádza vo svojich výskumných
publikáciách. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako fakty.
Spoločnosť Gartner v súvislosti s týmto výskumom neposkytuje nijaké záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, vrátane záruky
obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

NIEKTORÍ Z NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2017

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016

viac ako 14-tisíc koncových zariadení

viac ako 9-tisíc koncových zariadení

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016

ISP bezpečnostný partner od roku 2008

viac ako 4 000 e-mailových adries

2 milióny zákazníkov

NIEKTORÉ Z NAŠICH
NAJVÝZNAMNEJŠÍCH OCENENÍ

„Vzhľadom na skvelé funkcie ochrany pred
malvérom, ako aj spravovateľnosť či široký globálny
dosah zákazníkov a podpory, by mal byť ESET
zaradený na shortlist kandidátov, ktorí poskytujú
firemné antimalvérové riešenia.“
Analýza spoločnosti KuppingerCole pod názvom Leadership
Compass: Enterprise Endpoint Security:
Anti-Malware Solutions, 2018

