
Riešenie na správu firemnej IT bezpečnosti poskytujúce 
náhľad do siete spravovaných zariadení, ich manažment 
a reporting. A to v rámci všetkých operačných systémov.

PREHĽAD RIEŠENIA





Čo je konzola
na správu 
bezpečnosti 
koncových 
zariadení?

ESET Security Management Center 
využíva webovú konzolu, prostredníctvom 
ktorej v reálnom čase zabezpečuje prehľad 
o chránených zariadeniach vo firme aj 
mimo nej, ako aj komplexný reporting 
a správu pre rôzne operačné systémy.

Je to miesto, odkiaľ máte pod kontrolou 
všetky bezpečnostné riešenia od spoločnosti 
ESET nasadené v sieti. Môžete ovládať vrstvy 
na prevenciu, detekciu a reakciu nasadené 
v koncových zariadeniach na podporovaných 
platformách vrátane desktopov, 
virtuálnych prostredí bez agenta a dokonca 
aj spravovaných mobilných zariadení.



Prečo si vybrať  
správu bezpečnosti 
koncových zariadení?
PREHĽADNOSŤ

Útokov typu zero-day, pokročilých 
pretrvávajúcich hrozieb, cielených 
útokov či botnetov sa obávajú 
rozličné firmy po celom svete. 
Keď majú zamestnanci IT 
oddelenia o týchto hrozbách 
prehľad v reálnom čase, dokážu 
na ne promptne reagovať 
a minimalizovať všetky prípadné 
riziká. Vzhľadom na to, že mobilita 
pracovnej sily v spoločnostiach 
neustále stúpa, prehľad je potrebné 
mať nielen v prípade lokálnych 
zariadení, ale zariadení mimo firmy.

ESET Security Management Center 
poskytuje aktuálne informácie, 
vďaka ktorým majú zamestnanci IT 
oddelenia prehľad o stave všetkých 
počítačov bez ohľadu na to, či sú vo 
firme alebo mimo nej. Okrem toho 
môžu sledovať aj všetky operačné 
systémy spoločnosti, nie iba pár 
vybraných. Tieto prehľady sú vo 
väčšine prípadov ešte aj rozšírené 
a zobrazujú informácie týkajúce sa 
priamo konkrétneho zariadenia, 
ako je napríklad jeho hardvérová 
či softvérová výbava.

SPRAVOVANIE

Súčasný svet kybernetickej 
bezpečnosti sa neustále vyvíja, 
pribúdajú nové spôsoby útokov 
a doteraz nevídané hrozby. 
Keď dôjde k útoku alebo úniku dát, 
organizácie bývajú prekvapené, 
že ich obranné mechanizmy boli 
prelomené, prípadne ani len netušia, 
že k útoku vôbec došlo. Po jeho 
odhalení možno predpokladať, 
že budú chcieť vykonať isté úlohy, 
napríklad kontrolu zariadení. 
Po niečom takom sa dokonca 
môže stať, že organizácie budú 
chcieť od základov zmeniť politiky 
svojej konfigurácie, aby boli pred 
budúcimi útokmi lepšie chránené.

ESET Security Management 
Center organizáciám umožňuje 
kedykoľvek prispôsobiť politiky 
alebo konfigurácie produktov 
zabezpečujúcich koncové 
zariadenia. Úlohy je okrem toho 
možné v zariadeniach vykonávať 
automaticky a na diaľku, 
čo správcom IT šetrí čas, keďže 
tak nemusia robiť manuálne 
v každom jednom počítači.

VYTVÁRANIE 
REPORTOV

S výnimkou prípadov, keď 
je potrebné zabezpečiť istý 
súlad, majú mnohé organizácie 
v oblasti vytvárania reportov 
interné požiadavky. Žiadna z nich 
sa nezaobíde bez vytvárania 
reportov v pravidelných časových 
intervaloch, či už ich potrebuje 
sprístupniť zainteresovaným 
stranám alebo len uložiť na neskôr.

ESET Security Management 
Center organizáciám umožňuje 
nastaviť, aby sa reporty vytvárali 
v pravidelných intervaloch 
a ukladali do konkrétnych 
priečinkov alebo odoslali e-mailom 
konkrétnej osobe, ktorá o ne 
požiadala. Reporty možno upraviť 
tak, aby poskytovali presne tie 
informácie, ktoré daný používateľ 
potrebuje. Tento proces je 
najdôležitejší práve pre správcov 
IT, ktorým počas náročnej práce 
spojenej s neustále prebiehajúcim 
vytváraním reportov pomáha šetriť 
čas.

„Hlavnou výhodou produktov ESET je, že všetkých 
používateľov máte v jednej konzole a môžete 

spravovať a riadne kontrolovať ich bezpečnostný 
status.“

— Jos Savelkoul, tímlíder oddelenia IKT, nemocnica Zuyderland, Holandsko; 

viac ako 10 000 koncových zariadení
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Reporty možno upraviť tak, aby osobe, ktorá 
ich potrebuje, poskytovali presne tie informácie, 
ktoré ju zaujímajú.



ESET Security
Management Center 
poskytuje vyše 170 
vstavaných reportov 
a umožňuje vám vytvárať 
vlastné správy z viac ako 
1 000 dátových bodov.

Dynamické skupiny 
umožňujú triediť
a filtrovať počítače 
na základe aktuálneho 
stavu zariadenia, ktorý sa 
priebežne mení.



V čom je ESET iný
OD PREVENCIE 
K REAKCII

V jednoduchej konzole 
na vzdialenú správu firemnej 
bezpečnosti kombinuje ESET svoje 
produkty na ochranu koncových 
zariadení s EDR (Endpoint 
Detection and Response) 
riešením ESET Enterprise 
Inspector a prepracovaným online 
sandboxom ESET Dynamic Threat 
Defense.

RIEŠENIE INCIDENTOV 
JEDNÝM KLIKNUTÍM

Na karte Hrozby môže správca 
IT jedným kliknutím vytvárať 
výnimky, odosielať súbory 
na analýzu alebo spúšťať sken. 
Výnimky je možné vytvárať 
na základe názvu hrozby, 
URL adresy, hashu alebo ich 
kombinácie.

PLNE 
PRISPÔSOBITEĽNÝ 
SYSTÉM UPOZORNENÍ

Systém upozornení zahŕňa 
WYSIWYG editor, v ktorom 
môžete dopodrobna nastaviť, 
o akých skutočnostiach vás treba 
prostredníctvom upozornení 
informovať. 

DYNAMICKÝ 
A NA MIERU ŠITÝ 
REPORTING

ESET Security Management Center 
poskytuje vyše 170 vstavaných 
reportov a umožňuje vám 
zostavovať vlastné reporty z viac 
ako 1 000 dátových bodov. Vďaka 
tomu môžu organizácie vytvárať 
reporty, ktoré po vizuálnej aj 
obsahovej stránke zodpovedajú 
ich predstavám. Po vytvorení sa dá 
navyše naplánovať časový interval, 
v akom sa majú správy generovať 
a odosielať e-mailom.

RÁMEC 
AUTOMATIZÁCIE

Dynamické skupiny umožňujú 
triediť počítače na základe 
aktuálneho stavu zariadenia alebo 
iných určených kritérií. Následne je 
možné nastaviť úlohy, ktoré majú 
spúšťať akcie, ako sú napríklad 
kontroly, zmeny politiky alebo 
inštalácia/odinštalácia softvéru, 
na základe zmien v členoch 
dynamických skupín.

PLNE 
AUTOMATIZOVANÁ 
PODPORA VDI

Komplexný algoritmus detekcie 
hardvéru sa používa na určenie 
identity počítača na základe 
jeho hardvéru. Toto umožňuje 
automatizované vytváranie 
obrazov a klonovanie pri 
nonperzistentných hardvérových 
prostrediach. Preto si podpora VDI 
od spoločnosti ESET nevyžaduje 
manuálnu interakciu a je plne 
automatizovaná.

OVERENÉ 
A DÔVERYHODNÉ

ESET v oblasti bezpečnosti pôsobí 
už viac ako 30 rokov a svoje 
technológie neustále vyvíja, 
aby zostal vždy o krok vpred pred 
najnovšími hrozbami. Práve preto 
mu dôveruje viac ako 110 miliónov 
používateľov na celom svete. Naše 
technológie neustále skúmajú 
a preverujú nezávislí testeri, vďaka 
ktorým vidíme, do akej miery sme 
pri zastavovaní najaktuálnejších 
hrozieb úspešní.

„Úžasná spoločnosť so špičkovou technickou 
podporou, ktorá poskytuje účinnú ochranu 

pred hrozbami a umožňuje centrálne spravovanie.“

— Dave, vedúci IT oddelenia, školský obvod Deer Valley Unified School District, 

USA; viac ako 15 500 koncových zariadení



Príklady použitia
Ransomvér Vývojári
Používateľ otvorí škodlivý e-mail obsahujúci novú 
formu ransomvéru.

RIEŠENIE

 ✓ IT oddelenie dostane upozornenie prostredníctvom 
e-mailu aj SIEM, že v istom počítači bola detegovaná 
hrozba.

 ✓ V napadnutom počítači sa jedným kliknutím spustí 
kontrola.

 ✓ Daný súbor sa ďalším kliknutím odošle nástroju ESET 
Dynamic Threat Defense.

 ✓ Po tom, čo sa potvrdí, že hrozba bola zachytená, 
upozornenia v službe ESET Security Management 
Center sa automaticky vymažú. 

Programátori, ktorí v pracovnom počítači pracujú 
s kódom, niekedy pri zostavovaní softvéru vytvárajú 
falošné poplachy.

RIEŠENIE

 ✓ IT oddelenie dostane upozornenie prostredníctvom 
e-mailu aj SIEM, že sa našla nová hrozba.

 ✓ V tomto upozornení bude uvedené, že hrozba 
pochádza z počítača vývojára.

 ✓ Daný súbor sa jedným kliknutím odošle nástroju 
ESET Dynamic Threat Defense, aby sa potvrdilo, 
že nie je škodlivý.

 ✓ IT oddelenie jedným kliknutím pridá výnimku, aby sa   
v tomto priečinku už falošné poplachy v budúcnosti 
nezobrazovali.

Riadiaci panel služby ESET 
Security Management Center – 
prehľad incidentov



VDI
nasadenia

Hardvérové 
a softvérové 
vybavenie

Oprava softvéru

Nonperzistentné hardvérové prostredia si zvyčajne 
vyžadujú manuálne zásahy IT oddelenia alebo sú 
z hľadiska vytvárania správ a prehľadnosti doslova 
nočnou morou.

RIEŠENIE

 ✓ Po nasadení šablóny obrazu do počítačov, ktoré 
už v ESET Security Management Center sú, budú 
tieto počítače aj naďalej vytvárať správy pre 
predchádzajúcu inštanciu, a to aj napriek zmene 
obrazu systému.

 ✓ Počítače, ktoré sa po skončení pracovnej zmeny 
vracajú do pôvodného stavu, nezapríčinia 
duplikovanie počítačov a namiesto toho sa priradia 
do jedného záznamu.

 ✓ Pri nasadení nonperzistentných obrazov môžete 
vytvoriť obraz, ktorý zahŕňa agenta, a ten potom 
pri každom vytvorení nového počítača s iným 
hardvérovým odtlačkom v službe ESET Security 
Management Center automaticky vytvorí nové 
záznamy.

Organizácie potrebujú vedieť, aký softvér majú 
v jednotlivých počítačoch nainštalovaný a aké staré sú 
tieto počítače.

RIEŠENIE

 ✓ Zobrazte si v záznamoch o počítači všetok 
nainštalovaný softvér vrátane čísla jeho verzie.

 ✓ Zobrazte si podrobnosti o hardvéri jednotlivých 
počítačov, napríklad zariadenie, výrobcu, model, 
sériové číslo, procesor, RAM, miesto na disku 
a množstvo ďalšieho.

 ✓ Spúšťajte správy, ktoré vám umožnia ucelenejší 
pohľad na organizáciu a pomôžu pri vyčleňovaní 
financií z rozpočtu na budúcu aktualizáciu hardvéru 
na základe aktuálnych výrobcov a modelov.

Organizácie potrebujú mať prehľad o tom, 
či v počítačoch nedošlo k inštalácii nepovoleného 
softvéru, a následne zabezpečiť jeho opravu.

RIEŠENIE

 ✓ V službe ESET Security Management Center vytvorte 
dynamickú skupinu na vyhľadávanie nepovoleného 
softvéru.

 ✓ Nastavte upozornenie, ktoré informuje IT oddelenie 
o tom, že v počítači došlo k splneniu stanoveného 
kritéria.

 ✓ V službe ESET Security Management Center vytvorte 
úlohu odinštalovania softvéru, ktorá sa automaticky 
spustí vždy, keď počítač splní kritériá dynamickej 
skupiny.

 ✓ Nastavte upozornenie, ktoré sa automaticky 
zobrazí na obrazovke používateľa, s informáciou, 
že nainštalovaním daného softvéru porušil pravidlá 
o inštalácii softvéru.



ESET Security
Management Center 
sa dá nainštalovať 
v systémoch 
Windows a Linux 
alebo nasadiť ako 
virtuálne zariadenie.

Multitenantné 
riešenie 
a prihlasovanie 
zabezpečené 
dvojfaktorovým 
overovaním 
zjednodušujú 
povinnosti, ktoré 
majú na starosti 
veľké firemné
tímy.

„Centrálne spravovaná bezpečnosť vo všetkých 
koncových zariadeniach, serveroch a mobilných 
zariadeniach bola pre nás kľúčovou výhodou.“

— správca IT, Diamantis Masoutis S. A., Grécko; 

viac ako 6 000 koncových zariadení



Technické 
informácie o službe 
ESET Security 
Management Center
FLEXIBILNÁ INŠTALÁCIA

ESET Security Management Center je možné 
nainštalovať v systémoch Windows a Linux alebo 
ako virtuálne zariadenie. Po inštalácii sa celá správa 
uskutočňuje cez webovú konzolu, ktorá umožňuje 
jednoduchý prístup a spravovanie z akéhokoľvek 
zariadenia alebo operačného systému.

SPRAVOVANIE Z JEDNÉHO MIESTA

Všetky ESET Endpoint produkty sa bez ohľadu 
na operačný systém dajú spravovať z jednej inštancie 
služby ESET Security Management Center. ESET 
Security Management Center navyše plne podporuje 
Mobile Device Management (MDM), teda správu 
mobilných zariadení, systémov Android a iOS.

MULTITENANTNÁ PODPORA

Pre prístup k obmedzenej časti inštancie služby ESET 
Security Management Center môžete viacerým 
používateľom alebo skupinám s odlišnými povoleniami 
vytvoriť prihlasovanie zabezpečené dvojfaktorovou 
autentifikáciou. To umožňuje zefektívniť povinnosti 
tímov vo veľkých podnikoch.

HARDVÉROVÉ A SOFTVÉROVÉ 
VYBAVENIE

ESET Security Management Center neposkytuje 
iba reporty o všetkých nainštalovaných softvérových 
aplikáciách v rámci organizácie, robí tak aj v prípade 
nainštalovaného hardvéru. Vďaka tomu môžete 
z jedného miesta urobiť viac, keďže počítače sa dajú 
dynamicky zoskupiť na základe výrobcu, modelu, 
operačného systému, procesora, RAM, miesta na disku 
a  mnohých ďalších faktorov.

PODROBNÁ KONTROLA POLITÍK

Organizácie môžu nastaviť viaceré politiky pre rovnaký 
počítač alebo skupinu zariadení a včleniť politiky pre 
prenesené povolenia. Okrem toho môžu konfigurovať 
nastavenia politiky tak, aby mohli byť upravované 
koncovými používateľmi alebo, naopak, aby koncoví 
používatelia mohli upravovať iba niektoré z nastavení.

SIEM SUPPORT

ESET Security Management Center plne podporuje SIEM 
nástroje a poskytuje výstup z protokolov v rozšírených 
formátoch JSON alebo LEEF.

Riadiaci panel
služby ESET Security
Management Center



O spoločnosti ESET
ESET, globálny hráč v oblasti 
informačnej bezpečnosti, bol ako 
jediný zaradený do kvadrantu 
vyzývateľov (Challengers) v správe 
Magic Quadrant for Endpoint 
Protection Platforms na rok 2018, 
ktorú pravidelne vypracúva analytická 
spoločnosť Gartner.*

Už viac ako 30 rokov ESET® vyvíja 
popredný softvér a služby zamerané na 

* 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.

IT bezpečnosť, ktoré poskytujú okamžitú 
a komplexnú ochranu pred vyvíjajúcimi 
sa hrozbami pre fi rmy a spotrebiteľov 
na celom svete. ESET je v súkromnom 
vlastníctve. Vďaka tomu, že nemáme 
dlhy ani pôžičky, môžeme slobodne robiť 
všetko, čo si špičková ochrana všetkých 
našich zákazníkov vyžaduje.
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ESET pracuje v oblasti 
výskumu a vývoja
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ESET V ČÍSLACH

NIEKTORÍ Z NAŠICH 
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

ISP bezpečnostný partner od roku 2008 
2 milióny zákazníkov

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 4 000 e-mailových adries

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2017
viac ako 14-tisíc koncových zariadení

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 9-tisíc koncových zariadení
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