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Úvod
Nová generácia ESET Endpoint Security for Android (EESA) je navrhnutá tak, aby fungovala s ESET PROTECT a ESET
PROTECT Cloud, novou konzolou umožňujúcou vzdialenú správu všetkých bezpečnostných riešení spoločnosti
ESET.
ESET Endpoint Security for Android vo verzii 2 je kompatibilný s:
• ESET Remote Administrator 6,
• ESET Security Management Center 7,
• ESET PROTECT a ESET PROTECT Cloud.
ESET Endpoint Security for Android chráni firemné mobilné zariadenia pred najnovšími hrozbami a zabezpečuje
ochranu vašich dát aj v prípade straty alebo krádeže zariadenia. Taktiež pomáha systémovým administrátorom
udržiavať zariadenia v súlade s firemnou bezpečnostnou politikou.
ESET Endpoint Security for Android je možné použiť aj v malých a stredných podnikoch bez potreby vzdialenej
správy pomocou ESET PROTECT. IT technik, systémový administrátor alebo samotný koncový používateľ môže
jednoducho zdieľať konfiguráciu programu ESET Endpoint Security for Android s ostatnými kolegami. Vďaka
tomuto procesu odpadá nutnosť aktivácie produktu a manuálneho nastavovania každého produktového modulu,
ktoré by bolo inak vyžadované ihneď po inštalácii ESET Endpoint Security for Android.

Novinky vo verzii 2
Podpora ESET SMS Tool
Vďaka aplikácii ESET SMS Tool môžete v produkte používať funkcie ESET, ktoré vyžadujú povolenie na prístup k
SMS a hovorom (ako je funkcia Filter hovorov alebo vzdialené ovládanie prostredníctvom SMS príkazov).

Podpora ESET Business Account
Produkt ESET Endpoint Security for Android je možné od verzie 2.7.x aktivovať prostredníctvom účtu založeného
na portáli ESET Business Account (EBA).

Natívna podpora x64bitových zariadení.
Kontrola aplikácií
Kontrola aplikácií poskytuje administrátorom možnosť monitorovať nainštalované aplikácie, blokovať prístup k
nim a predchádzať bezpečnostným hrozbám pomocou výziev na odinštalovanie konkrétnych aplikácií na
koncových zariadeniach. Viac informácií nájdete v sekcii Kontrola aplikácií.

Bezpečnosť zariadenia
Bezpečnosť zariadenia umožňuje administrátorom vynútiť na firemných mobilných zariadeniach základné
bezpečnostné politiky. Administrátor môže napríklad:
• nastaviť minimálnu úroveň zabezpečenia a zložitosť kódu na uzamknutie obrazovky,
• nastaviť maximálny počet neúspešných pokusov o odomknutie obrazovky,
• nastaviť čas, po uplynutí ktorého bude používateľ musieť zmeniť kód zámku obrazovky,
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• nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje zámok obrazovky,
• obmedziť používanie fotoaparátu.

Prečítajte si kapitolu Bezpečnosť zariadenia a dozviete sa viac.

Import a export nastavení
Pre jednoduché zdieľanie nastavení medzi mobilnými zariadeniami, ktoré nie sú spravované cez nástroj ESET
PROTECT, prináša ESET Endpoint Security for Android vo verzii 2 možnosť exportovať a importovať nastavenia
programu. Administrátor môže manuálne exportovať nastavenia do súboru, ktorý môže byť následne zdieľaný
(napr. cez email) a importovaný do iného zariadenia s nainštalovanou klientskou aplikáciou. Keď používateľ
potvrdí prijatý súbor s nastaveniami, budú všetky tieto nastavenia automaticky použité a aplikácia bude
aktivovaná (za predpokladu, že licenčné údaje boli súčasťou súboru). Všetky nastavenia budú chránené
administrátorským heslom.

Anti-Phishing
Táto funkcia chráni používateľov pred prístupom na škodlivé webové stránky v prípade, že používajú podporované
internetové prehliadače (predvolený prehliadač systému Android a prehliadač Chrome).
Technológia Anti-Phishing chráni používateľov pred podvodnými webovými stránkami, ktoré sa vydávajú za
legitímne stránky, aby získali prístup k heslám, bankovým údajom a ďalším citlivým informáciám. Keď sa
zariadenie pokúsi prejsť na stránku s určitou URL adresou, ESET Anti-Phishing najskôr skontroluje, či daná URL nie
je evidovaná v ESET databáze známych phishing stránok. Ak sa URL adresa v databáze nájde, pripojenie k danej
URL sa preruší a zobrazí sa varovná správa.

Notifikačné centrum
Centrum notifikácií v programe ESET Endpoint Security for Android je miesto, kde používatelia nájdu všetky
upozornenia týkajúce sa funkcií programu, ktoré vyžadujú ich pozornosť. Centrum notifikácií poskytne informácie
o rôznych udalostiach, o dôvodoch, prečo zariadenie nie je v súlade s bezpečnostnou politikou firmy, a o krokoch,
ktoré je potrebné vykonať pre naplnenie týchto požiadaviek. Notifikácie sú usporiadané podľa priority, pričom
upozornenia s vyššou prioritou sú zobrazené v hornej časti zoznamu.

Kontrola nad aktualizáciami produktu na novšiu verziu
Systémoví administrátori, ktorí používajú nástroj ESET PROTECT alebo ktorí nechcú aktualizovať ESET Endpoint
Security for Android na najnovšiu verziu ihneď po jej sprístupnení, majú možnosť tento mechanizmus aktualizácií
sami kontrolovať.

Sprievodcovia nastavením
S cieľom zjednodušiť proces konfigurácie programu prináša ESET Endpoint Security for Android sprievodcov
nastavením pre vybrané produktové moduly.

Vylepšený Antivírus
• Vyššia rýchlosť kontroly v reálnom čase (On-access kontrola pri prístupe)
• Integrovaný ESET LiveGrid®
• 2 úrovne kontroly – Smart a Hĺbková
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• Vylepšenia manuálne spúšťanej (On-demand) kontroly – kontrola na pozadí, možnosť pozastavenia
kontroly
• Plánovaná kontrola – kontrola celého zariadenia môže byť naplánovaná administrátorom
• Kontrola počas nabíjania – kontrola sa spustí automaticky vždy vtedy, keď je zariadenie v nečinnosti (plne
nabité a pripojené k nabíjačke)
• Pokročilá konfigurácia aktualizácií detekčných modulov – administrátor môže určiť časový interval
pravidelných aktualizácií a zvoliť aktualizačný server, ktorý majú zariadenia používať na sťahovanie
aktualizácií (server so štandardnými aktualizáciami, server s predbežnými aktualizáciami, lokálny mirror)
Podrobné protokoly s výsledkami kontroly sú posielané do programu ESET PROTECT. ESET Endpoint Security for
Android vo verzii 2 obsahuje taktiež funkcie známe z verzie 1, ako napríklad detekciu potenciálne nebezpečných
aplikácií, detekciu potenciálne nechcených aplikácií a funkciu USSD Control.

Vylepšený Anti-Theft
Funkcie modulu Anti-Theft umožňujú administrátorom chrániť stratené/ukradnuté zariadenie a zistiť jeho
aktuálnu polohu. Jednotlivé akcie modulu Anti-Theft je možné spúšťať z nástroja ESET PROTECT alebo
prostredníctvom vzdialených príkazov.
Vo verzii 2 programu ESET Endpoint Security for Android sa používajú rovnaké vzdialené príkazy ako vo verzii 1
(uzamknutie zariadenia, vymazanie dát, vyhľadanie zariadenia cez GPS). Do novej verzie boli pridané nasledujúce
príkazy:
• Odomknutie zariadenia – použitím tohto príkazu je možné odomknúť zablokované zariadenie.
• Rozšírené obnovenie výrobných nastavení – všetky dostupné dáta budú zo zariadenia rýchlo vymazané
(hlavičky súborov budú odstránené) a na zariadení budú obnovené predvolené výrobné nastavenia.
• Spustenie sirény – zariadenie bude uzamknuté a spustí sa na ňom hlasná siréna, a to aj v prípade, že na
zariadení je aktivovaný tichý režim.

Pre zaistenie vyššej bezpečnosti používania vzdialených príkazov je na mobilný telefón administrátora (t. j. na
telefónne číslo uvedené v zozname Administrátorské kontakty) po každom použití vzdialeného príkazu zaslaná
SMS správa obsahujúca jedinečný overovací kód s časovo obmedzenou platnosťou. Tento overovací kód je
následne potrebné použiť na overenie konkrétneho príkazu.

Anti-Theft príkazy z ESET PROTECT
Príkazy modulu Anti-Theft môžu byť teraz na cieľové zariadenie zasielané aj prostredníctvom nástroja ESET
PROTECT. Nová funkcia určená na správu mobilných zariadení (Mobile Device Management) umožňuje
administrátorovi posielať príkazy modulu Anti-Theft pomocou niekoľkých kliknutí. Príkazy sú okamžite odoslané
na vykonanie cez komponent Mobile Device Connector, ktorý je teraz súčasťou ESET PROTECT infraštruktúry.

Administrátorské kontakty
Táto sekcia obsahuje zoznam administrátorských telefónnych čísiel. Zoznam je chránený administrátorským
heslom. Príkazy modulu Anti-Theft môžu byť zasielané iba z dôveryhodných telefónnych čísiel.

Zobrazenie správy zaslanej z ESET PROTECT
V prípade spravovania zariadení na diaľku môže administrátor poslať ľubovoľnú správu na konkrétne zariadenie
alebo skupinu zariadení. Takáto správa poskytuje administrátorovi jednoduchý spôsob, ako oznámiť používateľom
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spravovaných zariadení akúkoľvek urgentnú informáciu. Správa sa na cieľovom zariadení zobrazí v kontextovom
okne, takže ju používateľ neprehliadne.

Vlastná správa na uzamknutej obrazovke zariadenia
Administrátor má možnosť nastaviť, aké informácie (názov spoločnosti, e-mailová adresa, vlastná správa) sa
zobrazia na displeji zamknutého zariadenia spolu s možnosťou zavolať na niektoré z administrátorských
telefónnych čísel.

Vylepšená vzdialená správa
Odteraz je možné na diaľku konfigurovať všetky nastavenia aplikácie, a to počnúc nastaveniami modulu Antivírus,
funkcie Filter hovorov, Bezpečnosti zariadenia až po pravidlá Kontroly aplikácií. Vďaka tomu môže administrátor
jednoducho vynútiť bezpečnostnú politiku na všetkých zariadeniach vo firemnej sieti, vrátane mobilných
zariadení.
V ESET PROTECT Web Console je teraz možné vidieť oveľa viac informácií z programu ESET Endpoint Security for
Android 2, ako tomu bolo pri staršej verzii. Vďaka tomu môže administrátor promptne identifikovať problémové
zariadenia a nájsť zdroj problému.
Správa zariadení Android je teraz integrovanou súčasťou programu ESET PROTECT s takmer totožnými funkciami,
aké sú dostupné pre produkty ESET určené pre počítačové platformy, napr. ESET Endpoint Antivirus a ESET
Endpoint Security.

Lokálna správa
ESET Endpoint Security for Android poskytuje administrátorom možnosť nastaviť a spravovať bezpečnostný
produkt na koncovom zariadení lokálne, ak sa rozhodnú nepoužívať nástroj ESET PROTECT. Všetky aplikačné
nastavenia sú chránené administrátorským heslom, takže aplikácia je po celý čas pod kontrolou administrátora.

Vylepšená distribúcia a inštalácia produktu
Popri tradičných metódach inštalácie (stiahnutie a inštalácia balíka z webovej stránky spoločnosti ESET, distribúcia
inštalačného balíka e-mailom) majú administrátori a používatelia možnosť stiahnuť a nainštalovať aplikáciu z
obchodu Google Play.

Vylepšená aktivácia produktu
Po dokončení inštalácie má administrátor alebo používateľ niekoľko možností, ako produkt aktivovať:
• Môžu využiť možnosti nového licenčného systému a manuálne zadať licenčný kľúč alebo účet
bezpečnostného administrátora.
• Môžu použiť príslušný odkaz, ktorý administrátor poslal prostredníctvom e-mailu. Produkt automaticky
nakonfiguruje pripojenie k ESET PROTECT a licenčné údaje budú zaslané na koncové zariadenie z ESET
PROTECT.
• Administrátor môže zadať parametre pre pripojenie k ESET PROTECT manuálne.
• Po naimportovaní súboru s nastaveniami aplikácie (vrátane licenčných údajov) do zariadenia bude
aplikácia aktivovaná.

Vylepšená identifikácia mobilného zariadenia v ESET PROTECT
K ESET PROTECT sa môžu pripájať iba autorizované zariadenia, preto sú mobilné zariadenia Android počas
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registrácie pridané medzi povolené zariadenia. Zvyšuje sa tak bezpečnosť a zjednodušuje identifikácia jednotlivých
zariadení – každé mobilné zariadenie je identifikované názvom, popisom a číslom IMEI. Zariadenia bez podpory
mobilných sietí (tzv. WiFi-only zariadenia) sú identifikované MAC adresou WiFi adaptéru.

Prepracované grafické používateľské rozhranie
Nové používateľské rozhranie programu ESET Endpoint Security for Android prináša väčší komfort v ovládaní,
podobne ako tomu je pri bezpečnostných riešeniach spoločnosti ESET určených pre firemných zákazníkov.

Jednoduché ovládanie
Vďaka novému používateľskému rozhraniu sa produkt jednoduchšie ovláda a používa. Štruktúra grafického
rozhrania sa zhoduje s novou generáciou produktov ESET Endpoint a ESET PROTECT.

Minimálne systémové požiadavky
ESET Endpoint Security for Android je možné nainštalovať na zariadenie so systémom Android, ktoré spĺňa
minimálne tieto požiadavky:
• Operačný systém: Android 5 (Lollipop) a novšie verzie
• Rozlíšenie dotykového displeja: 480x800 px
• Procesor: ARM s inštrukčnou sadou ARMv7, Intel Atom x86
• Voľné úložné miesto: 20 MB
• Internetové pripojenie

Výnimky pri podpore funkcií
Dual SIM zariadenia a rootované zariadenia nie sú podporované. Niektoré funkcie (napr. Anti-Theft
a Filter hovorov) nie sú dostupné na tabletoch, ktoré nepodporujú volanie a SMS/MMS správy.

Pripojenie k ESET PROTECT a ESET PROTECT Cloud
ESET PROTECT a ESET PROTECT Cloud sú nástroje, ktoré vám umožňujú z jedného miesta vzdialene spravovať
bezpečnostné produkty spoločnosti ESET pripojené v sieťovom prostredí. Pomocou systému spravovania úloh v
ESET PROTECT a ESET PROTECT Cloud môžete inštalovať bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET na vzdialené
počítače v sieti a okamžite reagovať na problémy a hrozby, ktoré sa môžu na zariadeniach vyskytnúť. ESET
PROTECT sám o sebe neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu, spolieha sa na bezpečnostné riešenia
spoločnosti ESET nainštalované na pripojených klientskych zariadeniach.
Bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET podporujú siete, ktoré zahŕňajú rôzne typy platforiem. Vaša sieť tak môže
obsahovať zariadenia s operačnými systémami Microsoft Windows, macOS, ako aj distribúcie operačného
systému Linux a operačné systémy pre mobilné zariadenia a tablety.
ESET PROTECT a ESET PROTECT Cloud predstavujú novú generáciu nástroja vzdialenej správy, ktorá sa výrazne líši
od predchádzajúcich verzií ESET Remote Administrator. Kompatibilitu so staršími verziami bezpečnostných
produktov ESET si môžete overiť na nasledujúcich odkazoch:
• Podporované produkty v ESET PROTECT
• Podporované produkty v ESET PROTECT Cloud
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Rozdiely medzi ESET PROTECT a ESET PROTECT Cloud sú popísané v dokumentácii.

Dokumentácia
Pre viac informácií si prečítajte:
• Online príručka pre ESET PROTECT.
• Online príručka pre ESET PROTECT Cloud

Vzdialená inštalácia
Pre vykonanie vzdialenej inštalácie produktu ESET Endpoint Security for Android prostredníctvom ESET PROTECT
je potrebné nasledovné:
• Inštalácia komponentu Mobile Device Connector
• Registrácia mobilných zariadení
Samotnú Inštaláciu ESET Endpoint Security for Android môžete vykonať dvomi spôsobmi:
• Administrátor pošle koncovým používateľom email obsahujúci registračný odkaz, inštalačný súbor APK a
stručný postup inštalácie. Po ťuknutí na odkaz bude používateľ presmerovaný do predvoleného
internetového prehliadača na svojom zariadení Android a ESET Endpoint Security for Android bude pridaný a
pripojený k ESET PROTECT. Ak ESET Endpoint Security for Android ešte nie je nainštalovaný na mobilnom
zariadení, bude používateľ automaticky presmerovaný do obchodu Google Play, odkiaľ si môže aplikáciu
stiahnuť. Nasledovať bude štandardný proces inštalácie.
• Administrátor emailom pošle koncovým používateľom súbor s nastaveniami aplikácie, inštalačný súbor
APK a stručný postup inštalácie. Administrátor môže používateľom rovnako poskytnúť aj odkaz na stiahnutie
inštalačného súboru APK z obchodu Google Play. Po skončení inštalácie používatelia otvoria súbor s
nastaveniami. Všetky nastavenia budú naimportované a aplikácia sa aktivuje (pokiaľ súbor obsahoval aj
licenčné údaje).

Lokálna inštalácia na zariadení
ESET Endpoint Security for Android poskytuje administrátorom možnosť nastaviť a spravovať bezpečnostný
produkt na koncovom zariadení lokálne, ak sa rozhodnú nepoužívať nástroj ESET PROTECT. Všetky aplikačné
nastavenia sú chránené administrátorským heslom, takže aplikácia je po celý čas pod kontrolou administrátora.
Ak sa administrátor v malej firme rozhodne nepoužívať ESET PROTECT, avšak chce chrániť firemné zariadenia a
uplatňovať základné bezpečnostné politiky, má dve možnosti:
1.Fyzický prístup ku každému firemnému zariadeniu a manuálna konfigurácia nastavení.
2.Administrátor vytvorí želanú konfiguráciu na svojom zariadení Android (s nainštalovaným ESET Endpoint
Security for Android) a vyexportuje nastavenia do súboru (viac v sekcii Import/Export nastavení).
Administrátor môže zdieľať tento súbor s koncovými používateľmi (napr. cez email). Používatelia následne
môžu súbor naimportovať do akéhokoľvek zariadenia s aplikáciou ESET Endpoint Security for Android. Keď
používateľ otvorí a potvrdí prijatý súbor s nastaveniami, budú všetky tieto nastavenia automaticky
naimportované a aplikácia bude aktivovaná (pokiaľ prijatý súbor obsahoval aj licenčné údaje). Všetky
nastavenia budú chránené administrátorským heslom.
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Stiahnutie z webovej stránky ESET
ESET Endpoint Security for Android si môžete stiahnuť nasnímaním nižšie uvedeného QR kódu pomocou aplikácie
na čítanie QR kódov nainštalovanej na vašom mobilnom zariadení:

Inštalačný súbor APK pre ESET Endpoint Security for Android si môžete stiahnuť aj z webovej stránky spoločnosti
ESET:
1.Stiahnite inštalačný súbor z webovej stránky spoločnosti ESET.
2.Otvorte stiahnutý súbor zobrazený v poli oznámení systému Android, prípadne súbor vyhľadajte
pomocou správcu súborov. Súbor sa zvyčajne uloží do priečinka Download, ktorý obsahuje stiahnuté
súbory.
3.Uistite sa, že inštalovanie aplikácií z neznámych zdrojov je na vašom zariadení povolené. Overiť si to
môžete ťuknutím na ikonu na hlavnej obrazovke operačného systému Android (resp. prejdite do časti
Domov > Menu). Následne ťuknite na Nastavenia > Zabezpečenie. Možnosť Neznáme zdroje musí byť
zapnutá.
4.Po otvorení súboru ťuknite na Inštalovať.

Aktualizácia na najnovšiu verziu
Aplikáciu ESET Endpoint Security for Android stiahnutú z webovej stránky spoločnosti ESET je možné
aktualizovať na najnovšiu verziu len stiahnutím inštalačného súboru z webovej stránky ESET alebo
priamo z aplikácie. Prechod na vyššiu verziu nie je možný prostredníctvom Google Play.

Sprievodca úvodným spustením
Po nainštalovaní aplikácie zvoľte možnosť Administrátorské nastavenia a postupujte podľa pokynov v
sprievodcovi úvodným spustením. Tento postup je určený len pre administrátorov:
1.Zvoľte Jazyk, ktorý chcete používať v aplikácii ESET Endpoint Security for Android.
2.Zvoľte Štát, v ktorom žijete alebo pracujete.
3.Ak chcete pomôcť zlepšovať ESET produkty odosielaním anonymných dát o používaní aplikácie, označte
príslušnú voľbu.
4.Ťuknite na Prijať. Týmto vyjadríte svoj súhlas s podmienkami Licenčnej zmluvy koncového používateľa.
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5.Na obrazovke s názvom Súhlas používateľa ťuknite na Prijať.
6.Možnosť Áno, spravovať vzdialene vyberte v prípade, že chcete ESET Endpoint Security for Android
prepojiť s nástrojom ESET PROTECT. V opačnom prípade, ak chcete vykonať manuálne nastavenie, ťuknite
na možnosť Nie, iba chrániť.
7.Pre manuálne nastavenie je potrebné prístupové povolenie k Telefónu a Ukladaciemu priestoru.
Potrebné povolenia aplikácii pridelíte ťuknutím na Pokračovať a následne na Povoliť.
8.Ťuknite na Pokračovať a prideľte produktu povolenie na zobrazovanie (tzv. vykresľovanie) nad
ostatnými aplikáciami.
9.V prípade manuálneho nastavenia je potrebné produkt aktivovať. ESET Endpoint Security for Android
môžete aktivovať zadaním licenčného kľúča, prípadne prostredníctvom svojho účtu na portáli ESET
Business Account (EBA).
10.Vytvorte si administrátorské heslo.
11.Ochrana pred odinštalovaním bráni používateľom neoprávnene odinštalovať aplikáciu ESET Endpoint
Security for Android zo zariadenia. Ťuknite na Zapnúť a po výzve systému na aktivovanie Správcu
zariadenia zvoľte Aktivovať.
12.Pre správne fungovanie je nutné aplikácii prideliť povolenie na prístup k údajom o používaní. Toto
povolenie aktivujete ťuknutím na možnosť Pokračovať, následne na tlačidlo OK a na názov ESET Endpoint
Security for Android. Dvakrát ťuknite na šípku späť pre návrat do sprievodcu úvodným spustením.
13.Zvoľte, či chcete alebo nechcete byť súčasťou systému spätnej väzby ESET LiveGrid. Viac o systéme
ESET LiveGrid sa dočítate v tejto časti.
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14.Zvoľte Zapnúť detekciu alebo Nezapínať detekciu, čím určíte, či má ESET Endpoint Security for
Android detegovať potenciálne nechcené aplikácie. Viac informácií o potenciálne nechcených aplikáciách
nájdete v tejto časti. Nakoniec ťuknite na Ďalej.
15.Sprievodcu zavrite ťuknutím na tlačidlo Dokončiť a spustite počiatočnú kontrolu zariadenia.

Odinštalovanie
Ak si želáte odinštalovať produkt ESET Endpoint Security for Android, môžete použiť sprievodcu odinštalovaním,
ktorý je dostupný z hlavného menu programu v časti Nastavenia > Odinštalovať. Pokiaľ na zariadení máte
zapnutú Ochranu pred odinštalovaním, bude potrebné zadať vaše administrátorské heslo.
Produkt môžete odinštalovať aj manuálne nasledujúcim spôsobom:
1.Ťuknite na ikonu na hlavnej obrazovke operačného systému Android (resp. prejdite do časti Domov >
Menu) a zvoľte Nastavenia > Zabezpečenie > Správcovia zariadenia. Vyberte ESET Endpoint Security for
Android a ťuknite na možnosť Deaktivovať. Následne ťuknite na Odomknúť a zadajte vaše
administrátorské heslo. Pokiaľ aplikácia ESET Endpoint Security for Android nie je zahrnutá v zozname
správcov zariadenia, tento krok môžete preskočiť.
2.Prejdite do časti Nastavenia a ťuknite na Spravovať aplikácie > ESET Endpoint Security for Android >
Odinštalovať.

Aktivácia produktu
ESET Endpoint Security for Android môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi. Dostupnosť jednotlivých možností sa
môže líšiť v závislosti od krajiny, ako aj od spôsobu distribúcie (webová stránka spoločnosti ESET, portál Google
Play a pod).
Pokiaľ chcete aktivovať ESET Endpoint Security for Android priamo na zariadení Android, ťuknite na ikonu Menu
, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu úvodnej obrazovky programu ESET Endpoint Security for Android
(alebo stlačte tlačidlo MENU na vašom zariadení), a následne ťuknite na možnosť Licencia.
K dispozícii sú nasledujúce metódy aktivácie produktu ESET Endpoint Security for Android:
• Licenčný kľúč – jedinečný reťazec znakov vo formáte XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, ktorý sa používa na
identifikáciu vlastníka licencie a aktiváciu produktu.
• ESET Business Account – účet vytvorený na portáli ESET Business Account s prihlasovacími údajmi (emailová adresa a heslo). Táto metóda vám umožní spravovať viacero licencií z jedného miesta.

Tichá aktivácia
ESET PROTECT dokáže automaticky aktivovať klientske zariadenia (aktivácia prebieha na pozadí,
bez oznámení) pomocou licencií sprístupnených administrátorom.

Antivírus
Antivírusový modul chráni vaše zariadenie pred škodlivým kódom zablokovaním všetkých prichádzajúcich hrozieb
a ich následným liečením či uložením do karantény.
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Kontrola zariadenia
Kontrola zariadenia slúži na overenie toho, že sa vo vašom zariadení nenachádzajú žiadne nebezpečné infiltrácie.
Štandardne sa vykonáva kontrola predvolených typov súborov. Pri kompletnej kontrole zariadenia sa kontroluje
pamäť, spustené procesy, dynamické knižnice (DLL) a súbory, ktoré sú súčasťou interného i externého úložiska.
Informácie o vykonanej kontrole sa ukladajú do protokolu, ktorý nájdete v sekcii Protokoly kontroly.
Ak chcete zrušiť práve prebiehajúcu kontrolu, ťuknite na ikonu

.

Úroveň kontroly
Môžete si vybrať z dvoch úrovní kontroly:
• Smart – pri Smart kontrole sa kontrolujú nainštalované aplikácie, DEX súbory (spustiteľné súbory pre
operačný systém Android), SO súbory (knižnice) a ZIP súbory s maximálnou úrovňou troch vnorených
archívov a tiež obsah SD karty.
• Hĺbková – pri Hĺbkovej kontrole sa kontrolujú všetky typy súborov bez ohľadu na ich príponu, a to vo
vnútornej pamäti aj na SD karte.
Automatické kontroly
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Okrem manuálne spúšťanej (On-demand) kontroly zariadenia ponúka ESET Endpoint Security for Android aj
automatické kontroly. O používaní Kontroly pri nabíjaní a Plánovanej kontroly sa dočítate v tejto kapitole.
Protokoly kontroly
Sekcia Protokoly kontroly obsahuje kompletné informácie o kontrolách vykonaných na zariadení. Viac o
protokoloch kontroly sa dočítate v tejto kapitole.
Aktualizácia detekčných modulov
ESET Endpoint Security for Android na základe predvolených nastavení sám zabezpečuje pravidelné aktualizovanie
aplikácie. Pre manuálne spustenie aktualizácie ťuknite na možnosť Aktualizácia detekčných modulov.

Využitie dát
Aktualizácie sú vydávané podľa potreby (keď sa pridá vzorka novej hrozby), aby sa predišlo
zbytočnému prenosu dát. Zatiaľ čo aktualizácie sú k vašej aktívnej licencii poskytované bezplatne,
dátový prenos môže byť spoplatnený vaším mobilným operátorom.
Podrobný popis pokročilých nastavení modulu Antivírus nájdete v tejto kapitole.

Automatické kontroly
Úroveň kontroly
Môžete si vybrať z dvoch úrovní kontroly. Táto voľba bude uplatnená pri Kontrole počas nabíjania ako aj pri
Plánovanej kontrole:
• Smart – pri Smart kontrole sa kontrolujú nainštalované aplikácie, DEX súbory (spustiteľné súbory pre
operačný systém Android), SO súbory (knižnice) a ZIP súbory s maximálnou úrovňou troch vnorených
archívov a tiež obsah SD karty.
• Hĺbková – pri Hĺbkovej kontrole sa kontrolujú všetky typy súborov bez ohľadu na ich príponu, a to vo
vnútornej pamäti aj na SD karte.
Kontrola počas nabíjania
Pokiaľ je táto možnosť zapnutá, kontrola sa spustí automaticky vždy vtedy, keď je zariadenie v nečinnosti (plne
nabité a pripojené k nabíjačke).
Plánovaná kontrola
Plánovaná kontrola vám umožňuje nastaviť, aby sa Kontrola zariadenia spúšťala automaticky v stanovený deň a
čas. Kontrolu naplánujete ťuknutím na prepínač
vedľa položky Plánovaná kontrola a zvolením dní a času,
kedy sa má kontrola spúšťať. Predvolene je vybraný pondelok o 4 hodine ráno.

Protokoly kontroly
Protokoly kontroly sa vytvárajú po dokončení každej plánovanej i manuálne spustenej kontroly zariadenia.
Každý protokol obsahuje nasledujúce informácie:
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• dátum a čas udalosti,
• trvanie kontroly,
• počet skontrolovaných súborov,
• výsledok kontroly alebo chyby, ktoré sa počas kontroly vyskytli.

Pravidlá ignorovania
Ak spravujete ESET Endpoint Security for Android vzdialene pomocou nástroja ESET PROTECT, máte možnosť
zadefinovať súbory, ktoré pri kontrolách zariadenia nebudú hlásené ako škodlivé. Súbory, pre ktoré vytvoríte
pravidlo prostredníctvom funkcie Pravidlá ignorovania, budú vynechávané pri všetkých budúcich kontrolách
zariadenia. Pre vytvorenie pravidla je potrebné zadať:
• názov súboru so správnou „apk“ príponou,
• názov balíka aplikácie, napr. uk.co.extorian.EICARAntiVirusTest,
• názov hrozby v tom tvare, v akom je detegovaná antivírusovými programami, napr. Android/MobileTX.A
(toto pole je povinné).

Aplikácia
Táto funkcia nie je dostupná v aplikácii ESET Endpoint Security for Android.
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Pokročilé nastavenia
Rezidentná ochrana
Toto nastavenie vám umožňuje vypnúť alebo zapnúť kontrolu v reálnom čase. Táto kontrola sa spúšťa
automaticky pri spustení systému a v reálnom čase kontroluje súbory, s ktorými pri používaní zariadenia
prichádzate do kontaktu. Automaticky je kontrolovaný taktiež priečinok Download, inštalačné súbory APK a
súbory na SD karte ihneď po jej vložení do zariadenia.
Reputačný systém ESET LiveGrid®
ESET LiveGrid je preventívny systém, ktorého cieľom je poskytovať vášmu zariadeniu ešte vyššiu úroveň
bezpečnosti. Nepretržite kontroluje programy a procesy bežiace na vašom systéme na základe najnovších
poznatkov získaných od miliónov používateľov produktov spoločnosti ESET po celom svete. To nám umožňuje
poskytovať lepšiu proaktívnu ochranu a vyššiu rýchlosť kontroly pre všetkých našich zákazníkov. Odporúčame
preto mať technológiu ESET LiveGrid zapnutú.
Systém spätnej väzby ESET LiveGrid®
ESET LiveGrid® systém spätnej väzby nám umožňuje zbierať anonymné štatistické informácie, správy o chybách a
diagnostické dáta o podozrivých objektoch, ktoré automaticky spracovávame a vytvárame detekčné mechanizmy
v našom cloudovom systéme.
Detekcia potenciálne nechcených aplikácií
Potenciálne nechcená aplikácia je program, ktorý obsahuje adware, inštaluje panely s nástrojmi (tzv. toolbary),
zaznamenáva výsledky vyhľadávania na internete alebo má iné nejasné úmysly. Vyskytujú sa situácie, keď sa
používateľ rozhodne, že výhody, ktoré mu potenciálne nechcená aplikácia poskytuje, prevyšujú riziko spojené s jej
používaním. Z tohto dôvodu ESET zaraďuje tieto aplikácie do kategórie s nižším rizikom v porovnaní s inými
druhmi škodlivého softvéru.
Detekcia potenciálne nebezpečných aplikácií
Existuje množstvo legálnych aplikácií, ktorých funkciou je zjednodušiť správu sieťových zariadení. V nesprávnych
rukách však tieto aplikácie môžu byť zneužité na škodlivé účely. Zapnutie funkcie Detekcia potenciálne
nebezpečných aplikácií vám umožňuje tieto aplikácie monitorovať a v prípade potreby ich zablokovať. Potenciálne
nebezpečné aplikácie zahŕňajú v prevažnej miere komerčný a legitímny softvér. Príkladom môžu byť nástroje
vzdialeného prístupu, aplikácie na prelomenie hesiel a keyloggery (programy zaznamenávajúce stlačené klávesy).
Blokovať nevyriešené hrozby
Toto nastavenie určuje, aká akcia bude vykonaná po dokončení kontroly, pri ktorej boli nájdené hrozby. Ak
povolíte túto možnosť, ESET Endpoint Security for Android bude blokovať prístup k súborom, ktoré boli na základe
kontroly klasifikované ako hrozby.
Vymeniteľné médiá
Vyberte akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení vymeniteľného média:
• Vždy skontrolovať – vymeniteľné médiá budú vždy skontrolované.
• Nekontrolovať – vymeniteľné médiá nebudú kontrolované.
• Zobraziť možnosti – po pripojení vymeniteľného média sa používateľovi zobrazí oznámenie, v ktorom si
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môže vybrať akciu.
Aktualizácie vírusovej databázy
Toto nastavenie vám umožňuje zadať časový interval, v akom má produkt automaticky sťahovať aktualizácie
databázy hrozieb. Tieto aktualizácie sú vydávané podľa aktuálnej potreby vždy vtedy, keď sa do databázy pridá
vzorka novej hrozby. Odporúčame ponechať interval sťahovania aktualizácií nastavený na predvolenej hodnote
(každý deň).
Vlastný maximálny vek databázy
Toto nastavenie vám umožňuje zadať časový interval medzi jednotlivými aktualizáciami databázy hrozieb, po
uplynutí ktorého dostanete upozornenie, že je potrebné vykonať aktualizáciu ESET Endpoint Security for Android.
Aktualizačný server
V rámci tohto nastavenia sa môžete rozhodnúť, či chcete aktualizácie pre vaše zariadenie sťahovať zo Servera s
predbežnými aktualizáciami. Ide o aktualizácie, ktoré ešte neboli oficiálne vydané, no prešli dôkladným interným
testovaním a v dohľadnej dobe budú dostupné širokej verejnosti. Povolením týchto aktualizácií získate prístup k
najnovším metódam detekcie a opravám. Na druhej strane však tieto aktualizácie nemusia byť vždy dostatočne
stabilné. Zoznam aktuálnych modulov aplikácie môžete nájsť v sekcii O programe: ťuknite na ikonu Menu na
hlavnej obrazovke aplikácie ESET Endpoint Security for Android a ťuknite na O programe > ESET Endpoint Security
for Android. Bežným používateľom odporúčame ponechať toto nastavenie na predvolenej hodnote Server so
štandardnými aktualizáciami.
ESET Endpoint Security for Android vám umožňuje vytvárať kópie aktualizačných súborov, ktoré môžu byť použité
na aktualizovanie ďalších zariadení v sieti. Použitie Lokálneho mirrora, teda vytváranie kópie aktualizačných
súborov v lokálnej sieti, je výhodným riešením, keďže aktualizačné súbory nemusia byť sťahované z aktualizačných
serverov opakovane každým mobilným zariadením zvlášť. Podrobné informácie o konfigurácii mirror servera
pomocou produktov ESET Endpoint pre Windows nájdete v tomto dokumente.

Anti-Theft
Anti-Theft chráni vaše mobilné zariadenie pred neoprávneným používaním.
Ak stratíte vaše zariadenie alebo vám ho niekto ukradne a nahradí vašu SIM kartu novou (nedôveryhodnou) SIM
kartou, ESET Endpoint Security for Android zariadenie automaticky uzamkne a na vami vopred určené telefónne
čísla sa rozpošle SMS správa s upozornením. Táto správa bude obsahovať telefónne číslo aktuálne vloženej SIM
karty, číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity) a číslo IMEI daného mobilného zariadenia
(International Mobile Equipment Identity). Neoprávnený používateľ nezistí, že táto správa bola odoslaná, nakoľko
bude automaticky zmazaná z uložených konverzácií. Prostredníctvom technológie Anti-Theft si tiež môžete
vyžiadať GPS súradnice vášho mobilného zariadenia alebo na diaľku zmazať všetky dáta uložené v zariadení.

Výnimky pri podpore funkcií
Niektoré Anti-Theft funkcie (Dôveryhodné SIM karty a Textové SMS príkazy) nie sú dostupné na
tabletoch, ktoré nepodporujú posielanie a prijímanie SMS správ.
Funkcie modulu Anti-Theft pomáhajú administrátorom chrániť stratené/ukradnuté zariadenie a zistiť jeho
aktuálnu polohu. Jednotlivé akcie na zariadení je možné spúšťať prostredníctvom nástroja ESET PROTECT alebo
pomocou SMS príkazov.
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Vo verzii 2 programu ESET Endpoint Security for Android sa používajú rovnaké SMS príkazy ako vo verzii 1
(uzamknutie zariadenia, vymazanie dát, vyhľadanie zariadenia cez GPS). Do novej verzie boli pridané nasledujúce
príkazy:
• Odomknutie zariadenia – použitím tohto príkazu je možné odomknúť zablokované zariadenie.
• Rozšírené obnovenie výrobných nastavení – všetky dostupné dáta budú zo zariadenia rýchlo vymazané
(hlavičky súborov budú odstránené) a na zariadení budú obnovené predvolené výrobné nastavenia.
• Spustenie sirény – zariadenie bude uzamknuté a spustí sa na ňom hlasná siréna, a to aj v prípade, že na
zariadení je aktivovaný tichý režim.
Pre zaistenie vyššej bezpečnosti používania SMS príkazov je na mobilný telefón administrátora (t. j. na telefónne
číslo uvedené v zozname Administrátorské kontakty) po každom použití SMS príkazu zaslaná SMS správa
obsahujúca jedinečný overovací kód s časovo obmedzenou platnosťou. Tento overovací kód je následne potrebné
použiť na overenie konkrétneho príkazu.
Ak napríklad administrátor na spravované zariadenie (napr. stratený mobilný telefón) zašle SMS príkaz s textom
eset lock, obratom obdrží SMS správu s overovacím kódom pre potvrdenie daného príkazu. Administrátor musí
následne na to isté telefónne číslo zaslať ďalšiu SMS správu obsahujúcu výraz eset lock nasledovaný overovacím
kódom pre daný príkaz. Po dokončení týchto krokov bude príkaz overený a vykonaný. SMS príkazy je možné
posielať z každého mobilného telefónu a telefónneho čísla uvedeného v zozname Administrátorské kontakty.
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V prípade zasielania príkazu cez SMS dostane administrátor SMS správu potvrdzujúcu odoslanie daného príkazu.
Pri zasielaní príkazu cez nástroj ESET PROTECT príde potvrdenie priamo do ESET PROTECT.
Pokiaľ administrátor odošle vzdialený príkaz na vyhľadanie zariadenia prostredníctvom nástroja ESET PROTECT,
dostane informácie o polohe zariadenia vo forme GPS súradníc. Ak administrátor tento príkaz na zariadenie
odošle prostredníctvom SMS správy, informácie o polohe zariadenia (GPS súradnice a odkaz na zobrazenie polohy
cez službu Google Maps) obdrží formou SMS správy. Ak je na poslanie SMS príkazu použité grafické rozhranie
programu (funkcia Poslať príkaz), prijatá informácia sa zobrazí v ňom.
Prostredníctvom nástroja ESET PROTECT je tiež možné na zariadenie zasielať všetky príkazy modulu Anti-Theft.
Nová funkcia určená na správu mobilných zariadení (Mobile Device Management) umožňuje administrátorom
posielať príkazy modulu Anti-Theft pomocou niekoľkých kliknutí. Príkazy sú okamžite odoslané na vykonanie cez
nový komponent (Mobile Device Connector), ktorý je súčasťou infraštruktúry ESET PROTECT.

Administrátorské kontakty
Táto sekcia obsahuje zoznam administrátorských telefónnych čísiel. Zoznam je chránený administrátorským
heslom. Príkazy modulu Anti-Theft môžu byť zasielané iba z dôveryhodných telefónnych čísiel. Telefónne čísla
uvedené v tomto zozname sa tiež používajú na posielanie notifikácií súvisiacich s funkciami a akciami modulu AntiTheft.

Ako pridať administrátorský kontakt
Počas úvodného sprievodcu nastaveniami modulu Anti-Theft je potrebné zadať meno a telefónne číslo
administrátora. Ak pre jeden kontakt zadáte viacero telefónnych čísiel, do úvahy budú brané všetky tieto čísla.
Administrátorské kontakty môžu byť pridávané alebo upravované v sekcii Anti-Theft > Administrátorské
kontakty.

Informácia na zablokovanej obrazovke
Administrátor má možnosť nastaviť, aké informácie (názov spoločnosti, e-mailová adresa, vlastná správa) sa
zobrazia na displeji zamknutého zariadenia spolu s možnosťou zavolať na niektoré z administrátorských
telefónnych čísel.
Zobrazované informácie môžu zahŕňať:
• Názov spoločnosti (nepovinné)
• E-mailová adresa (nepovinné)
• Vlastná správa

Dôveryhodné SIM karty
Sekcia Dôveryhodné SIM karty obsahuje zoznam SIM kariet, ktorých používanie v zariadení bude aplikáciou ESET
Endpoint Security for Android povolené. Ak bude do zariadenia vložená akákoľvek iná SIM karta, ktorá v tomto
zozname uvedená nie je, dôjde k uzamknutiu obrazovky a administrátorovi bude zaslaná SMS správa s
upozornením.
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Novú SIM kartu do zoznamu pridáte ťuknutím na ikonu . Zadajte Názov SIM karty (napr. Domov, Práca) a jej
číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity). IMSI zvyčajne pozostáva z 15 číslic a nájdete ho napísané na
vašej SIM karte. V niektorých prípadoch môže byť toto číslo aj kratšie.
Ak si želáte odstrániť niektorú SIM kartu zo zoznamu, označte ju podržaním prsta na príslušnej položke v zozname
a následne ťuknite na ikonu

.

Výnimka pre funkciu Dôveryhodné SIM karty
Funkcia Dôveryhodné SIM karty nie je dostupná na zariadeniach, ktoré na účely mobilnej
komunikácie používajú výhradne siete CDMA, WCDMA či WiFi (tzv. WiFi-only zariadenia).

Vzdialené príkazy
Vzdialené príkazy môžete na cieľové zariadenie poslať tromi spôsobmi:
• priamo z ESET PROTECT Console,
• pomocou funkcie Poslať príkaz dostupnej v programe ESET Endpoint Security for Android nainštalovanom
na Android zariadení administrátora,
• zaslaním SMS správy zo zariadenia administrátora.
Pre zjednodušenie posielania SMS príkazov pre administrátorov, ktorí nepoužívajú nástroj ESET PROTECT, bola
vytvorená možnosť príkazy posielať priamo z programu ESET Endpoint Security for Android nainštalovaného na
mobilnom zariadení administrátora. Namiesto manuálneho písania textovej správy a následného overovania
príkazu prostredníctvom overovacieho kódu môže administrátor použiť funkciu Poslať príkaz (dostupná iba v
administrátorskom režime). Administrátor môže zadať telefónne číslo, resp. vybrať niektorý z kontaktov a z
roletového menu vybrať konkrétny príkaz, ktorý sa má na cieľové zariadenie poslať. ESET Endpoint Security for
Android automaticky vykoná všetky potrebné kroky v tichosti na pozadí.
Pri posielaní SMS príkazov musí byť telefónne číslo administrátora uložené v Administrátorských kontaktoch na
cieľovom zariadení. Administrátor obdrží overovací kód platný 1 hodinu, počas ktorej môže poslať hociktorý z
príkazov uvedených nižšie. V zasielanej SMS správe má overovací kód nasledovať hneď za samotným príkazom,
napr. v tomto tvare: eset find kód. Po vykonaní príkazu na cieľovom zariadení obdrží administrátor
potvrdenie. Na cieľové zariadenie je možné odosielať nasledujúce SMS príkazy:
Vyhľadanie zariadenia cez GPS
SMS príkaz: eset find
Po odoslaní tohto SMS príkazu dostanete textovú správu s GPS súradnicami zariadenia a odkazom na zobrazenie
jeho polohy cez službu Google Maps. Ak sa po uplynutí desiatich minút podarí získať presnejšie informácie o
polohe, zariadenie pošle novú SMS správu.
Uzamknutie zariadenia
SMS príkaz: eset lock
Po odoslaní tohto SMS príkazu bude vaše zariadenie uzamknuté. Odomknúť ho môžete použitím
administrátorského hesla alebo vzdialeného príkazu na odomknutie zariadenia. Ak tento príkaz posielate
prostredníctvom SMS, môžete pridať aj ľubovoľnú správu, ktorá sa zobrazí na obrazovke zamknutého zariadenia.
Použite tento formát: eset lock kód správa. Ak ponecháte parameter správy prázdny, na obrazovke
zamknutého zariadenia sa zobrazí správa zo sekcie Informácia na zablokovanej obrazovke.
Odomknutie zariadenia
SMS príkaz: eset unlock
17

Zariadenie bude odomknuté a vložená SIM karta bude pridaná do zoznamu Dôveryhodné SIM karty.
Spustenie sirény
SMS príkaz: eset siren
Odoslaním tohto SMS príkazu spustíte na zariadení hlasnú sirénu, a to aj v prípade, že na zariadení je aktivovaný
tichý režim.
Rozšírené obnovenie výrobných nastavení
SMS príkaz: eset enhanced factory reset
Týmto príkazom je možné zariadenie vrátiť do jeho výrobných nastavení. Všetky dostupné dáta budú zmazané a
hlavičky súborov budú odstránené. Celý proces môže trvať niekoľko minút.
Vymazanie dát
SMS príkaz: eset wipe
Po odoslaní tohto SMS príkazu budú zo zariadenia natrvalo zmazané všetky kontakty, SMS a MMS správy, e-maily,
účty, obsah SD karty, hudba, obrázky a videá uložené v štandardných priečinkoch systému Android. Program ESET
Endpoint Security for Android zostane na zariadení nainštalovaný.
POZNÁMKA: SMS príkazy nerozlišujú veľké a malé písmená.

Kontrola aplikácií
Funkcia Kontrola aplikácií umožňuje administrátorom monitorovať nainštalované aplikácie, blokovať prístup k
nim a predchádzať bezpečnostným hrozbám pomocou výziev na odinštalovanie konkrétnych aplikácií na
koncových zariadeniach. Administrátor môže aplikácie filtrovať nasledujúcimi spôsobmi:
• Manuálne zadanie aplikácií, ktoré majú byť blokované;
• Blokovanie celých kategórií aplikácií (napríklad hry, sociálne siete a pod.);
• Blokovanie aplikácií na základe povolení (napríklad aplikácie sledujúce polohu zariadenia);
• Blokovanie aplikácií podľa zdroja (napríklad aplikácie nainštalované z iných zdrojov ako z oficiálneho
obchodu Google Play).

Pravidlá blokovania
V sekcii Kontrola aplikácií > Blokovanie > Pravidlá blokovania môžete vytvárať pravidlá blokovania aplikácií na
základe nasledujúcich kritérií:
• názov aplikácie alebo názov balíka aplikácie
• kategória
• povolenia
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Blokovanie na základe názvu aplikácie
ESET Endpoint Security for Android poskytuje administrátorovi možnosť zablokovať aplikáciu na základe jej názvu
alebo názvu balíka. Sekcia Pravidlá blokovania ponúka prehľad vytvorených pravidiel a zoznam blokovaných
aplikácií.
Ak chcete upraviť existujúce pravidlo, označte ho podržaním prsta na príslušnej položke v zozname a zvoľte
Upraviť

. V prípade, že chcete odstrániť jedno alebo viacero pravidiel zo zoznamu, označte a podržte niektorú

z položiek, následne vyberte pravidlá, ktoré chcete vymazať, a ťuknite na Odstrániť
zoznamu ťuknite na ZVOLIŤ VŠETKO a následne na Odstrániť

. Pre odstránenie celého

.

Keď blokujete aplikáciu na základe názvu, ESET Endpoint Security for Android bude hľadať presnú zhodu s názvom
spustenej aplikácie. Ak v ESET Endpoint Security for Android zmeníte jazyk grafického používateľského rozhrania,
musíte názov aplikácie zadať znova v danom jazyku, aby bola aplikácia aj naďalej blokovaná.
Pokiaľ sa chcete vyhnúť problémom s lokalizovanými názvami aplikácií, odporúčame vám blokovať takéto
aplikácie na základe názvu balíka – jedinečný identifikátor aplikácie, ktorý nemôže byť zmenený počas behu
aplikácie ani použitý inou aplikáciou.
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V prípade lokálneho administrátora môže používateľ nájsť názov balíka aplikácie v sekcii Kontrola aplikácií >
Monitorovanie > Povolené aplikácie. Po zvolení aplikácie sa v časti Detail zobrazí názov aplikačného balíka.
Postup, ako zablokovať aplikáciu, nájdete v tejto kapitole.

Ako zablokovať aplikáciu podľa názvu
1.Ťuknite na Kontrola aplikácií > Blokovanie > Blokovať aplikáciu > Blokovať podľa názvu.
2.Zvoľte, či chcete blokovať aplikáciu podľa mena alebo názvu balíka.
3.Zadajte slová, na základe ktorých bude aplikácia blokovaná. Pri zadávaní viacerých slov použite na ich
oddelenie čiarku (,).
Ak napríklad zadáte do poľa Názov aplikácie slovo „poker“, budú blokované všetky aplikácie obsahujúce vo
svojom názve výraz „poker“. Ak do poľa Názov balíka zadáte „com.poker.game“, ESET Endpoint Security for
Android zablokuje iba jednu konkrétnu aplikáciu.

Blokovanie na základe kategórie
ESET Endpoint Security for Android poskytuje administrátorovi možnosť blokovať aplikácie na základe
preddefinovaných kategórií. Sekcia Pravidlá blokovania poskytuje prehľad vytvorených pravidiel a zoznam
blokovaných aplikácií.
Ak chcete upraviť existujúce pravidlo, označte ho podržaním prsta na príslušnej položke v zozname a zvoľte
Upraviť

.

V prípade, že chcete odstrániť jedno alebo viacero pravidiel zo zoznamu, označte a podržte niektorú z položiek,
následne vyberte pravidlá, ktoré chcete vymazať, a ťuknite na Odstrániť
ťuknite na ZVOLIŤ VŠETKO.

. Pre odstránenie celého zoznamu

Ako blokovať aplikácie na základe kategórie
1.Ťuknite na Kontrola aplikácií > Blokovanie > Blokovať aplikáciu > Blokovať podľa kategórie.
2.Označte želané kategórie a zvoľte Blokovať.

Blokovanie na základe povolení aplikácie
ESET Endpoint Security for Android umožňuje administrátorovi blokovať aplikácie na základe povolení, ktoré
vyžadujú. Sekcia Pravidlá blokovania poskytuje prehľad vytvorených pravidiel a zoznam blokovaných aplikácií.
Ak chcete upraviť existujúce pravidlo, označte ho podržaním prsta na príslušnej položke v zozname a zvoľte
Upraviť

.

V prípade, že chcete odstrániť jedno alebo viacero pravidiel zo zoznamu, označte a podržte niektorú z položiek,
následne vyberte pravidlá, ktoré chcete vymazať, a ťuknite na Odstrániť
ťuknite na ZVOLIŤ VŠETKO.
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. Pre odstránenie celého zoznamu

Ako blokovať aplikácie na základe povolení
1.Ťuknite na Kontrola aplikácií > Blokovanie > Blokovať aplikáciu > Blokovať podľa povolení.
2.Označte želané povolenia a zvoľte Blokovať.

Blokovanie aplikácií z neznámych zdrojov
ESET Endpoint Security for Android štandardne neblokuje aplikácie nainštalované z iných zdrojov ako z oficiálneho
obchodu Google Play. Sekcia Blokované aplikácie poskytuje prehľad blokovaných aplikácií (spolu s názvom balíka
danej aplikácie a použitým pravidlom blokovania) a možnosť konkrétnu aplikáciu odinštalovať alebo ju pridať
medzi Výnimky.

Výnimky
V tejto sekcii môžete vytvoriť výnimku pre konkrétnu aplikáciu, čím ju vylúčite zo zoznamu blokovaných aplikácií.
Administrátori spravujúci ESET Endpoint Security for Android pomocou vzdialenej správy môžu prostredníctvom
tejto novej funkcie jednoducho určiť, či sú aplikácie nainštalované na konkrétnom zariadení v súlade s firemnou
bezpečnostnou politikou.
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Pridanie výnimky
Povoliť konkrétnu aplikáciu je možne pridaním novej výnimky (zadaním názvu balíka aplikácie), ako aj odobratím
danej aplikácie zo zoznamu Blokované aplikácie.

Povinné aplikácie
Ak spravujete ESET Endpoint Security for Android vzdialene pomocou nástroja ESET PROTECT, máte možnosť
zadefinovať, ktoré aplikácie musia byť nainštalované na koncových zariadeniach. Je potrebné zadať nasledujúce
informácie:
• názov aplikácie, ktorý sa zobrazuje používateľovi;
• jedinečný názov balíka aplikácie, napr. com.eset.ems2.gp;
• URL adresa, na ktorej používateľ nájde odkaz na stiahnutie aplikácie. Môžete použiť aj odkazy na Google
Play, napr. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.ems2.gp.

Aplikácia
Táto funkcia nie je dostupná v aplikácii ESET Endpoint Security for Android.
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Povolené aplikácie
Táto sekcia vám poskytuje prehľad nainštalovaných aplikácií, ktoré nie sú blokované pravidlami.

Povolenia
Táto funkcia zaznamenáva správanie aplikácií, ktoré majú povolenia pristupovať k osobným alebo firemným
dátam, a umožňuje administrátorovi monitorovať povolenia aplikácií na základe preddefinovaných kategórií.
Niektoré aplikácie nainštalované na vašom zariadení môžu mať prístup k spoplatneným službám, môžu sledovať
vašu polohu alebo čítať vaše osobné údaje, kontakty či textové správy. ESET Endpoint Security for Android
poskytuje prehľad týchto aplikácií.
V sekcii Povolenia sú jednotlivé aplikácie zatriedené do kategórií. Po ťuknutí na konkrétnu kategóriu sa zobrazí jej
podrobný popis. Detaily o prístupových právach aplikácie sa zobrazia po zvolení danej aplikácie zo zoznamu.
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Používanie
Táto sekcia administrátorovi poskytuje možnosť monitorovať, koľko času používateľ trávi pri určitých aplikáciách.
Aplikácie uvedené v tejto sekcii je možné filtrovať podľa doby používania – použite voľbu Interval.
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Bezpečnosť zariadenia
Sekcia Bezpečnosť zariadenia umožňuje administrátorom vykonať nasledovné:
• vynútiť na mobilných zariadeniach základné bezpečnostné politiky a zadefinovať politiky pre dôležité
nastavenia zariadenia,
• špecifikovať minimálnu úroveň zabezpečenia a silu hesla pre odomknutie obrazovky,
• obmedziť používanie zabudovaného fotoaparátu.

Politika uzamknutia obrazovky
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V tejto sekcii má administrátor možnosť nastaviť:
• minimálnu úroveň zabezpečenia (vzor, PIN, heslo) pre zámok obrazovky a zložitosť kódu na odomykanie
obrazovky (napríklad minimálna dĺžka),
• maximálny počet neúspešných pokusov o odomknutie (po ktorých sa na zariadení obnovia výrobné
nastavenia),
• čas, po uplynutí ktorého bude potrebné zmeniť kód zámku obrazovky,
• čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje zámok obrazovky.
ESET Endpoint Security for Android automaticky upozorní používateľa a administrátora, či súčasné nastavenia
zariadenia sú v súlade s bezpečnostnou politikou firmy. Ak tomu tak nie je, aplikácia automaticky navrhne
používateľovi, čo treba zmeniť, aby boli všetky nastavenia na zariadení v súlade s bezpečnostnými nariadeniami.

Politika nastavení zariadenia
Politika nastavení zariadenia (v predošlých verziách bola súčasťou funkcionality Bezpečnostný audit) umožňuje
administrátorovi monitorovať preddefinované nastavenia zariadenia, a tak ľahko zistiť, či sú v požadovanom stave
z hľadiska firemnej bezpečnostnej politiky.
Zoznam dostupných nastavení:
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• Wi-Fi
• GPS satelity
• Služby určovania polohy
• Pamäť
• Dátový roaming
• Hlasový roaming
• Neznáme zdroje
• Režim ladenia
• NFC
• Šifrovanie úložiska
• Rootované zariadenie

Anti-Phishing
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Pojmom phishing sa označuje kriminálna aktivita, ktorá využíva metódy tzv. sociálneho inžinierstva (t. j.
manipulácia používateľov s cieľom získať od nich informácie dôverného charakteru). Phishing sa zvyčajne používa
na získanie prístupu k citlivým údajom, napr. číslam kreditných kariet, PIN kódom alebo používateľským menám a
heslám.
Odporúčame ponechať funkciu Anti-Phishing zapnutú. ESET Endpoint Security for Android kontroluje URL adresy
– všetky potenciálne phishing útoky prichádzajúce z webových stránok alebo domén, ktoré spoločnosť ESET
eviduje vo svojej databáze hrozieb, budú zablokované a o pokuse o útok budete informovaný výstražnou
notifikáciou.
DÔLEŽITÉ: Funkcia Anti-Phishing sa integruje s najbežnejšími internetovými prehliadačmi, ktoré sú dostupné pre
operačný systém Android. Antiphishingovú ochranu môžete vo všeobecnosti využívať pri prehliadačoch Chrome,
Firefox, Opera, Opera Mini, Dolphin, Samsung alebo prehliadačoch, ktoré sú na zariadeniach Android vopred
nainštalované výrobcom. Ostatné prehliadače nebudú proti phishingu chránené a prístup k nim môžete
zablokovať ťuknutím na ikonu prepínača
.
Pre správne fungovanie funkcie ESET Anti-Phishing je potrebné v nastaveniach systému Android povoliť
Zjednodušenie ovládania.
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Filter hovorov
Filter hovorov blokuje prichádzajúce/odchádzajúce hovory na základe vami určených pravidiel.
Po zablokovaní prichádzajúceho hovoru sa nezobrazí žiadna notifikácia. Výhodou teda je, že vás nebudú obťažovať
nevyžiadané informácie, vždy však môžete prejsť do sekcie História, kde si môžete skontrolovať hovory, ktoré
mohli byť zablokované omylom.

Podpora Filtra hovorov
Filter hovorov nefunguje na tabletoch, ktoré nepodporujú volanie.
Pokiaľ si želáte, aby boli na vašom zariadení blokované hovory prichádzajúce z telefónneho čísla posledného
prijatého hovoru, ťuknite na možnosť Blokovať posledného volajúceho. Automaticky sa tak vytvorí nové pravidlo
pre Filter hovorov.

Pravidlá
Vlastné pravidlá pre Filter hovorov a správ môžete vytvárať ako bežný používateľ bez potreby zadávania
administrátorského hesla. Administrátorské pravidlá je možné vytvárať len v administrátorskom režime.
Administrátorské pravidlá sú nadradené a prepíšu akékoľvek pravidlá bežného používateľa.
Viac o vytváraní nových pravidiel sa dočítate v tejto kapitole.
Ak si želáte odstrániť niektoré z už existujúcich pravidiel, označte ho podržaním prsta na príslušnej položke v
zozname Pravidlá a následne ťuknite na ikonu

s popisom Odstrániť.

Pridanie nového pravidla
Ak chcete vytvoriť nové pravidlo, ťuknite na ikonu
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v pravom hornom rohu obrazovky v časti Pravidlá.

Zvoľte, aká akcia sa má na základe pravidla vykonávať – teda či majú byť správy a hovory povolené alebo
blokované.
Zadajte osobu alebo skupinu kontaktov. ESET Endpoint Security for Android vám dá možnosť výberu spomedzi
všetkých skupín uložených vo vašich kontaktoch (napríklad Rodina, Priatelia, Spolupracovníci). Všetky neznáme
čísla zahŕňajú telefónne čísla, ktoré nemáte uložené v kontaktoch. Touto voľbou môžete blokovať tzv.
nevyžiadané hovory od marketingových a prieskumných agentúr alebo zabrániť zamestnancom volať na neznáme
čísla. Všetky známe čísla zahŕňajú telefónne čísla uložené vo vašich kontaktoch. Voľba Skryté čísla vám umožňuje
vytvárať pravidlá týkajúce sa hovorov od ľudí, ktorí majú svoje telefónne číslo zámerne skryté pomocou služby
CLIR (Calling Line Identification Restriction).
Zvoľte, čo konkrétne má byť blokované alebo povolené:
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•

odchádzajúce hovory,

•

prichádzajúce hovory,

•

prichádzajúce textové správy (SMS) alebo

•

prichádzajúce multimediálne správy (MMS).

Pokiaľ má byť pravidlo aktívne len v určitom čase, zvoľte možnosť Vždy > Vlastný a zadajte konkrétne dni v týždni
a časový interval, počas ktorého sa má pravidlo uplatňovať. Štandardne sú vybrané dni sobota a nedeľa. Táto
funkcia môže byť veľmi užitočná hlavne v prípadoch, keď nechcete byť vyrušovaný počas stretnutí, služobných
ciest, v noci či cez víkend.
POZNÁMKA: Ak ste v zahraničí, pridajte pred všetky telefónne čísla, ktorých sa vami vytvorené pravidlá týkajú,
príslušnú medzinárodnú predvoľbu (napr. +421905111222).

História
V sekcii História sú zaznamenané všetky hovory a správy, ktoré boli zablokované alebo povolené Filtrom hovorov.
Každý záznam obsahuje názov udalosti, príslušné telefónne číslo, dátum a čas udalosti. Záznamy SMS a MMS
správ obsahujú aj telo správy.
Pokiaľ chcete upraviť pravidlo týkajúce sa osoby alebo telefónneho čísla, ktoré bolo zablokované, vyberte zo
zoznamu príslušný záznam a ťuknite na ikonu

.

Ak si želáte odstrániť niektorý zo záznamov, označte ho a ťuknite na ikonu . V prípade, že chcete odstrániť
viacero záznamov, označte podržaním prsta jednu položku zo zoznamu, následne vyberte záznamy, ktoré chcete
vymazať, a nakoniec ťuknite na ikonu

.

Nastavenia
Jazyk
ESET Endpoint Security for Android je štandardne nainštalovaný v jazyku, ktorý je na vašom zariadení nastavený
ako systémový jazyk (v nastaveniach operačného systému Android v časti Jazyk a klávesnica). Ak chcete zmeniť
jazyk používateľského rozhrania aplikácie, ťuknite na položku Jazyk a zvoľte požadovaný jazyk.
Štát
Vyberte krajinu, v ktorej žijete alebo pracujete.
Aktualizácia
Pre udržanie maximálnej úrovne bezpečnosti je dôležité používať najnovšiu verziu programu ESET Endpoint
Security for Android. Ťuknutím na položku Aktualizácia skontrolujete, či na webovej stránke spoločnosti ESET nie
je na stiahnutie dostupná novšia verzia programu.
ID zariadenia
Môžete nastaviť alebo zmeniť identifikačný názov zariadenia pre potreby administrátora pre prípad, že dôjde k
strate alebo krádeži zariadenia.
Vzdialená správa
Pripojte svoje zariadenie k ESET PROTECT

Pokročilé nastavenia
Kliknutím na Pokročilé nastavenia otvoríte sekciu s pokročilými nastaveniami.
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Trvalé zobrazenie notifikácie
Notifikačná ikona aplikácie ESET Endpoint Security for Android
sa zobrazuje v ľavom hornom rohu obrazovky
(v stavovom riadku systému Android). Ak chcete zobrazovanie tejto ikony vypnúť, zrušte označenie možnosti
Trvalé zobrazenie notifikácie.
Upozornenia povolení
Pozrite si kapitolu Správa povolení.
Odoslať dáta o používaní
Odosielaním anonymných dát o používaní aplikácie pomáhate zlepšovať produkty spoločnosti ESET. Citlivé
informácie zasielané nie sú. Ak ste túto možnosť nepovolili v sprievodcovi úvodným spustením, môžete tak urobiť
v sekcii Nastavenia > Pokročilé nastavenia.
Administrátorské heslo
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť nové alebo zmeniť už existujúce administrátorské heslo. Viac informácií
nájdete v kapitole Administrátorské heslo.
Import/Export nastavení
Táto funkcia vám umožňuje importovať alebo exportovať nastavenia ESET Endpoint aplikácie.
Odinštalovať
Spustením sprievodcu odinštaláciou natrvalo odstránite zo zariadenia aplikáciu ESET Endpoint Security for
Android, ako aj súbory uložené v karanténe. Pokiaľ ste na zariadení mali zapnutú Ochranu pred odinštalovaním,
bude potrebné zadať vaše Administrátorské heslo.

Import/export nastavení
Pre jednoduché zdieľanie nastavení medzi mobilnými zariadeniami, ktoré nie sú spravované cez nástroj ESET
PROTECT, prináša ESET Endpoint Security for Android vo verzii 2 možnosť exportovať a importovať nastavenia
programu. Administrátor môže manuálne exportovať nastavenia do súboru, ktorý môže byť následne zdieľaný
(napr. cez email) a importovaný do iného zariadenia s nainštalovanou klientskou aplikáciou. Keď používateľ
potvrdí prijatý súbor s nastaveniami, budú všetky tieto nastavenia automaticky použité a aplikácia bude
aktivovaná (za predpokladu, že licenčné údaje boli súčasťou súboru). Všetky nastavenia budú chránené
administrátorským heslom.
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Export nastavení
Ak si želáte exportovať aktuálne nastavenia programu ESET Endpoint Security for Android, zadajte pre súbor s
nastaveniami názov – aktuálny dátum a čas bude vyplnený automaticky. Do exportovaného súboru môžete pridať
aj informácie o licencii (licenčný kľúč alebo emailovú adresu a heslo k účtu bezpečnostného administrátora), avšak
nezabudnite, že tieto informácie nie sú zašifrované a môžu byť potenciálne zneužité.
V ďalšom kroku vyberte spôsob zdieľania súboru:
• Wi-Fi sieť
• Bluetooth
• E-mail
• Gmail
• aplikácia na prehľadávanie súborov (napr. ASTRO File Manager alebo ES File Explorer)
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Import nastavení
Ak chcete importovať nastavenia zo súboru nachádzajúceho sa na zariadení, použite niektorú z aplikácií na
prehľadávanie súborov, vyhľadajte daný súbor s nastaveniami a zvoľte ESET Endpoint Security for Android.
Nastavenia tiež môžete importovať výberom súboru zo sekcie História.

História
Sekcia História poskytuje zoznam importovaných súborov s nastaveniami a umožňuje tieto súbory zdieľať,
importovať alebo odstrániť.

Administrátorské heslo
Administrátorské heslo sa vyžaduje pri odblokovaní zariadenia, posielaní Anti-Theft príkazov, prístupe k funkciám
chráneným heslom a pri procese odinštalovania programu ESET Endpoint Security for Android.
DÔLEŽITÉ: Voľbe hesla venujte zvýšenú pozornosť. Použite kombináciu malých a veľkých písmen a číslic, aby ste
vytvorili dostatočne silné heslo, a predišli tak prípadnému odhaleniu hesla inou osobou.
Pre vytvorenie nového administrátorského hesla na zariadení s uzamknutou obrazovkou postupujte podľa nižšie
uvedených krokov:
1.Ťuknite na možnosť Zabudnuté heslo? > Pokračovať > Vyžiadať overovací kód. Ak zariadenie nie je
pripojené na internet, ťuknite na odkaz vyberte obnovenie v offline režime a kontaktujte technickú
podporu spoločnosti ESET.
2.Skontrolujte si svoju emailovú schránku – email obsahujúci overovací kód a ID zariadenia bude zaslaný na
emailovú adresu, ktorá bola zaregistrovaná s vašou ESET licenciou. Platnosť overovacieho kódu trvá 7 dní
od prijatia emailu.
3.Zadajte overovací kód a nové heslo do príslušných polí na obrazovke vášho uzamknutého zariadenia.
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Vzdialená správa
ESET PROTECT vám umožňuje z jedného miesta vzdialene spravovať ESET Endpoint Security for Android v
sieťovom prostredí.
Použitím ESET PROTECT nielenže zvýšite úroveň zabezpečenia, ale môžete tiež jednoducho spravovať všetky
produkty ESET nainštalované na klientskych pracovných staniciach a mobilných zariadeniach. Zariadenia s
nainštalovaným produktom ESET Endpoint Security for Android sa môžu pripájať k ESET PROTECT pomocou
bežných typov internetového pripojenia, ako je WiFi, LAN, WLAN, mobilná sieť (3G, 4G LTE, HSDPA, GPRS) a
podobne, avšak musí ísť o pravidelné internetové pripojenie (bez proxy alebo firewallu) a oba koncové body
musia byť správne nakonfigurované.
Úspešné pripojenie k ESET PROTECT prostredníctvom mobilnej siete závisí od operátora mobilnej siete a vyžaduje
plnohodnotné internetové pripojenie.
Pre pripojenie zariadenia k ESET PROTECT najskôr toto zariadenie pridajte do zoznamu Počítače v ESET PROTECT
Web Console, následne zariadenie zaregistrujte pomocou úlohy Registrácia zariadenia a zadajte Adresu MDC
servera.
V ESET PROTECT využíva registračný odkaz (Adresa MDC servera) štandardný formát
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https://MDCserver:port/token. Odkaz obsahuje nasledujúce hodnoty:

• MDCserver – celý DNS názov alebo verejná IP adresa servera, na ktorom beží Mobile Device Connector
(MDC). Názov hostiteľa je možné použiť len v prípade, že sa pripájate cez internú Wi-Fi sieť.
• Port – číslo portu použitého na spojenie s MDC.
• Token – reťazec znakov vygenerovaný administrátorom v ESET PROTECT Web Console.
Pre ďalšie informácie ohľadom spravovania siete pomocou ESET PROTECT si prečítajte nasledujúce kapitoly online
pomocníka:
• Ako spravovať politiky
• Ako vytvárať úlohy pre klienta
• Ako fungujú reporty

ID zariadenia
ID zariadenia pomôže administrátorovi rozpoznať zariadenie v prípade straty alebo krádeže.

Správa povolení
V rámci operačného systému Android 6 (Marshmallow) predstavila spoločnosť Google vynovený systém správy
povolení, pričom aplikácia ESET Endpoint Security for Android je s týmto systémom kompatibilná. Aplikácie
vyvinuté pre Android 6.0 budú žiadať o pridelenie prístupových povolení až pri prvom použití danej aplikácie.
Výzva na pridelenie povolení sa teda nebude zobrazovať pri inštalácii, ale až keď bude aplikácia po prvýkrát
potrebovať pristúpiť ku konkrétnej funkcii zariadenia.
ESET Endpoint Security for Android vyžaduje povolenie na prístup k nasledujúcim funkciám zariadenia:
• Zjednodušenie ovládania – toto povolenie je potrebné pre správne fungovanie funkcie ESET Anti-Phishing.
• Kontakty – potrebné pre funkcie Anti-Theft a Filter hovorov.
• Poloha – potrebné pre funkciu Anti-Theft.
• Telefón – potrebné pre Anti-Theft a Filter hovorov.
• SMS – potrebné pre Anti-Theft a Filter hovorov.
• Ukladací priestor – potrebné pre Anti-Theft a Antivírus.
Administrátor môže vypnúť sledovanie týchto povolení v sekcii Nastavenia > Upozornenia povolení.
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Technická podpora
Špecialisti z tímu technickej podpory spoločnosti ESET vám poskytnú pomoc pri riešení akýchkoľvek
administratívnych či technických problémov týkajúcich sa aplikácie ESET Endpoint Security for Android alebo iných
produktov vyvinutých spoločnosťou ESET.
Technickú podporu môžete kontaktovať aj priamo z vášho zariadenia. Ťuknite na ikonu Menu v hornej časti
hlavnej obrazovky aplikácie ESET Endpoint Security for Android (alebo stlačte tlačidlo MENU na vašom zariadení),
zvoľte možnosť Technická podpora > Technická podpora a vyplňte všetky povinné údaje.
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ESET Endpoint Security for Android poskytuje vytváranie rozšírených protokolov, vďaka čomu je možné lepšie
diagnostikovať prípadné technické problémy. Podrobný protokol aplikácie ESET Endpoint Security for Android
pošlete spoločnosti ESET v tom prípade, ak je možnosť Odoslať protokol aplikácie označená (predvolené).
Ťuknutím na Odoslať váš vyplnený formulár odošlete. Zamestnanci technickej podpory vás budú kontaktovať na
e-mailovej adrese, ktorú ste zadali vo formulári.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov
Zapojením sa do Programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov poskytnete spoločnosti ESET anonymné informácie
týkajúce sa používania našich produktov. Podrobnejšie informácie o spracovaní údajov nájdete v Zásadách
ochrany osobných údajov.

Váš súhlas
Zapojenie sa do tohto programu je dobrovoľné a je založené na vašom súhlase. Ak sa rozhodnete zapojiť sa do
programu, vaša účasť bude pasívna, čo znamená, že nebudete musieť robiť žiadne ďalšie kroky. Svoj súhlas
môžete kedykoľvek zrušiť zmenou nastavení produktu. Po zrušení vášho súhlasu nebudeme môcť ďalej
spracovávať vaše anonymné údaje.

38

Aké typy informácií zbierame?
Údaje o používaní produktu
Tieto informácie nám umožňujú získať podrobnejší prehľad o tom, ako naši zákazníci používajú naše produkty.
Vďaka tomu dokážeme napríklad zistiť, ktoré funkcie sú používané najčastejšie, ktoré nastavenia používatelia
upravujú alebo koľko času používatelia strávia používaním konkrétneho produktu.

Údaje o zariadeniach
Tieto informácie zozbieravame s cieľom lepšie porozumieť, kde a na akých zariadeniach sa naše produkty
používajú. Medzi typické príklady patrí model zariadenia, krajina, verzia a názov operačného systému.

Diagnostické údaje pre riešenie problémov
Ide o informácie týkajúce sa problémov a chýb, ku ktorým došlo počas používania našich produktov. Môžeme
napríklad zistiť, aký problém sa presne vyskytol a aké kroky k nemu viedli.

Prečo tieto informácie zbierame?
Vďaka týmto anonymným informáciám pre vás môžeme naše produkty neustále zlepšovať. Pomáha nám to
zabezpečovať, aby boli naše produkty čo najviac relevantné, ľahko použiteľné a bezchybné.

Kto spravuje tieto informácie?
Spoločnosť ESET, spol. s r. o. je jediným správcom údajov zhromaždených v rámci tohto programu. Žiadne z týchto
informácií nebudú poskytnuté tretím stranám.

Licenčná dohoda s koncovým používateľom
DÔLEŽITÉ: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené
podmienky používania produktu. INŠTALÁCIOU, STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU
VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI A BERIETE NA VEDOMIE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH
ÚDAJOV.
Licenčná dohoda s koncovým používateľom
Podľa podmienok tejto Dohody s koncovým používateľom (ďalej len „Dohoda“) uzatvorenej medzi spoločnosťou
ESET, spol. s r. o., so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapísanej v Obchodnom registri
okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3586/B, IČO: 31333532(ďalej len „ESET“ alebo „Poskytovateľ“)
a vami, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Vy“ alebo „Koncový používateľ“) máte právo na používanie
Softvéru uvedeného v článku 1 tejto Dohody. Softvér uvedený v článku 1 tejto Dohody môže byť v súlade so
zmluvnými podmienkami uvedenými nižšie uložený na dátovom médiu, odoslaný elektronickou poštou, stiahnutý
z internetu, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov.
TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Poskytovateľ zostáva
vlastníkom kópie Softvéru a prípadného fyzického média, na ktorom sa Softvér dodáva v obchodnom balení, ako
aj všetkých kópií Softvéru, na ktoré má Koncový používateľ právo podľa tejto Dohody.
Kliknutím na položku „Súhlasím“ alebo „Súhlasím…“ pri inštalácii, sťahovaní, kopírovaní alebo používaní Softvéru
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vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami a požiadavkami tejto Dohody. Ak s niektorými podmienkami a
požiadavkami tejto Dohody nesúhlasíte, bezodkladne kliknite na možnosť zrušenia, zrušte inštaláciu alebo
sťahovanie, prípadne zničte alebo vráťte Softvér, inštalačné médium, priloženú dokumentáciu a potvrdenie o
platbe späť Poskytovateľovi alebo v obchode, kde ste Softvér získali.
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE ZNAKOM TOHO, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU,
ROZUMIETE JEJ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ USTANOVENIAMI.
1. Softvér. Pojem „Softvér“ v tejto zmluve označuje (i) počítačový program, ku ktorému je priložená táto Zmluva,
vrátane všetkých jeho súčastí, (ii) celý obsah diskov, CD-ROM, DVD médií, e-mailov a ich všetkých prípadných
príloh alebo iných médií, ku ktorým je priložená táto Zmluva, vrátane Softvéru dodaného vo forme objektového
kódu na dátovom nosiči, elektronickou poštou alebo stiahnutého cez internet, (iii) so Softvérom súvisiace
vysvetľujúce písomné materiály a akúkoľvek dokumentáciu, najmä akýkoľvek popis Softvéru, jeho špecifikácie,
popis vlastností, popis ovládania, popis operačného prostredia, v ktorom sa Softvér používa, pokyny na použitie
alebo inštaláciu Softvéru alebo akýkoľvek popis používania Softvéru (ďalej len „Dokumentácia“), (iv) kópie
Softvéru, opravy prípadných chýb Softvéru, dodatky k Softvéru, rozšírenia Softvéru, modifikované verzie Softvéru
a aktualizácie súčastí Softvéru, ak sú dodané, na ktoré vám Poskytovateľ udeľuje licenciu v zmysle článku 3. tejto
Zmluvy. Softvér sa dodáva výlučne vo forme spustiteľného objektového kódu.
2. Inštalácia, počítač a licenčný kľúč. Softvér dodaný na pamäťovom médiu, odoslaný elektronickou poštou,
stiahnutý z internetu, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov je nutné inštalovať.
Softvér je potrebné inštalovať do správne nakonfigurovaného počítača, ktorý spĺňa minimálne požiadavky
uvedené v Dokumentácii. Spôsob inštalácie je popísaný v Dokumentácii. Do počítača, do ktorého inštalujete
Softvér, sa nesmú inštalovať žiadne počítačové programy ani hardvér, ktorý by mohol mať na Softvér negatívny
vplyv. Počítač znamená hardvér vrátane, okrem iného, osobných počítačov, notebookov, pracovných staníc,
vreckových počítačov, smartfónov, ručných elektronických zariadení a ďalších elektronických zariadení, pre ktoré
je Softvér určený a v ktorých sa bude inštalovať a/alebo používať. Licenčný kľúč znamená jedinečnú postupnosť
symbolov, písmen, číslic alebo špeciálnych znakov poskytnutú Koncovému používateľovi a umožňujúcu legálne
používanie Softvéru, jeho konkrétnej verzie alebo predĺženie obdobia licencie v súlade s touto Dohodou.
3. Licencia. Za predpokladu, že ste súhlasili s podmienkami tejto Dohody a dodržiavate všetky jej zmluvné
podmienky, Poskytovateľ vám udeľuje nasledujúce práva (ďalej len „Licencia“):
a) Inštalácia a používanie. Máte nevýhradné a neprevoditeľné, časovo obmedzené právo inštalovať Softvér na
pevný disk počítača alebo na iné podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie
Softvéru do pamäte počítačového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na zobrazovanie Softvéru.
b) Stanovenie počtu licencií. Právo na použitie Softvéru sa viaže na počet Koncových používateľov. Jeden Koncový
používateľ predstavuje inštaláciu Softvéru v jednom počítačovom systéme. Jednu licenciu nesmiete súčasne
používať na viacerých počítačoch.
c) Business Edition. Pre použitie Softvéru na mailových serveroch, mail relay serveroch, mailových bránach alebo
internetových bránach musíte získať Softvér vo verzii Business Edition.
d) Trvanie Licencie. Vaše právo používať Softvér je časovo obmedzené.
e) OEM Softvér. OEM Softvér sa viaže na počítač, s ktorým ste ho získali. Nie je ho možné preniesť na iný počítač.
f) NFR, TRIAL Softvér. Softvér označený ako „Nepredajný“, „Not-for-resale“, NFR alebo TRIAL nemôžete previesť
za protihodnotu alebo používať na iný účel, ako na predvádzanie, testovanie jeho vlastností alebo vyskúšanie.
g) Zánik Licencie. Licencia zaniká automaticky uplynutím obdobia, na ktoré bola udelená. Ak nedodržíte
ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody má Poskytovateľ právo odstúpiť od Dohody bez toho, aby bol dotknutý
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akýkoľvek nárok alebo prostriedok, ktorý má Poskytovateľ pre takýto prípad k dispozícií. V prípade zrušenia
licencie musíte softvér a všetky záložné kópie okamžite odstrániť, zničiť alebo na svoje náklady vrátiť spoločnosti
ESET alebo na miesto, kde ste softvér získali. Po skončení platnosti licencie má poskytovateľ nárok aj na zrušenie
nároku koncového používateľa na používanie funkcií softvéru, ktoré vyžadujú pripojenie k serverom
poskytovateľa alebo serverom tretích strán.
4. FUNKCIE SO ZHROMAŽĎOVANÍM ÚDAJOV A POŽIADAVKY NA ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV CEZ INTERNET.
Softvér na správne fungovanie vyžaduje pripojenie na internet a musí sa v pravidelných intervaloch pripájať na
servery Poskytovateľa alebo servery tretích strán. Takisto vyžaduje zhromažďovanie príslušných údajov v súlade
so zásadami ochrany osobných údajov. Softvér neumožňuje prístup na internet ani k inej mobilnej komunikačnej
službe alebo sieti („Internet“). Takýto prístup vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy medzi miestnym
poskytovateľom mobilnej komunikačnej siete alebo služby a Koncovým používateľom. Pripojenie na internet a
zhromažďovanie údajov je nevyhnutné na tieto funkcie Softvéru:
a) Poskytovateľ môže z času na čas vydať aktualizáciu Softvéru („Update“), avšak nie je povinný poskytovať
Update. Táto funkcia je pri štandardnom nastavení softvéru zapnutá, preto sa aktualizácie inštalujú automaticky,
okrem prípadov, kedy koncový používateľ automatickú inštaláciu aktualizácií zakázal. Na účely poskytovania
aktualizácii sa vyžaduje overenie pravosti Licencie vrátane informácií o počítači a/alebo platforme, na ktorej je
Softvér nainštalovaný, v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.
b) Preposielanie infiltrácií a informácií Poskytovateľovi. Softvér obsahuje funkcie, ktoré zhromažďujú vzorky
počítačových vírusov a iných škodlivých počítačových programov, ako aj podozrivých, problémových, potenciálne
nechcených alebo potenciálne nebezpečných objektov, ako sú napríklad súbory, URL adresy, IP pakety a
ethernetové rámce (ďalej len „Infiltrácie“), a potom ich odosiela Poskytovateľovi vrátane, nie však výhradne,
informácií o procese inštalácie, počítači a/alebo platforme, na ktorej je Softvér nainštalovaný, a/alebo informácií o
prevádzke a fungovaní Softvéru (ďalej len „Informácie“.) Informácie a Infiltrácie môžu obsahovať údaje (vrátane
náhodne alebo neúmyselne získaných osobných údajov) o Koncovom používateľovi alebo iných používateľoch
počítača, v ktorom je Softvér nainštalovaný, a súboroch postihnutých Infiltráciami spolu so súvisiacimi
metaúdajmi. Informácie a Infiltrácie sa môžu zhromažďovať prostredníctvom nasledujúcich funkcií Softvéru:
i. Súčasťou funkcie LiveGrid Reputation System je zhromažďovanie a odosielanie jednosmerných hodnôt hash
súvisiacich s infiltráciami Poskytovateľovi. Táto funkcia sa zapína v štandardných nastaveniach Softvéru.
ii. Súčasťou funkcie LiveGrid Feedback System je zhromažďovanie a odosielanie Infiltrácií spolu so súvisiacimi
metaúdajmi a Informáciami Poskytovateľovi. Túto funkciu môže aktivovať Koncový používateľ počas inštalácie
Softvéru.
Poskytovateľ použije získané Informácie a Infiltrácie iba na účely analýzy a preskúmania Infiltrácií, vylepšenia
Softvéru a overenia pravosti Licencie, pričom vykoná primerané opatrenia na zachovanie zabezpečenia získaných
Infiltrácií a Informácií. Aktivovaním tejto funkcie Softvéru môže Poskytovateľ zhromažďovať a spracúvať Infiltrácie
a Informácie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi. Tieto funkcie
môžete kedykoľvek deaktivovať.
Na účely tejto Dohody je potrebné zhromažďovať, spracúvať a ukladať údaje umožňujúce Poskytovateľovi
identifikovať vás v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Týmto beriete na vedomie, že Poskytovateľ
kontroluje s využitím vlastných prostriedkov, či Softvér používate v súlade s ustanoveniami tejto Dohody. Zároveň
týmto beriete na vedomie, že na účely tejto Dohody je počas komunikácie medzi Softvérom a počítačovými
systémami Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov v rámci distribučnej a podpornej siete Poskytovateľa
potrebný prenos údajov na zabezpečenie funkčnosti Softvéru a oprávnenia na používanie Softvéru a na ochranu
práv Poskytovateľa.
Po uzavretí tejto Dohody je Poskytovateľ alebo ľubovoľný jeho obchodný partner v rámci distribučnej a podpornej
siete Poskytovateľa oprávnený na účely fakturácie, plnenia tejto Dohody a prenosu oznámení do vášho počítača v
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nevyhnutnom rozsahu prenášať, spracovávať a uchovávať dôležité údaje, ktoré vás umožnia identifikovať. Týmto
súhlasíte s prijímaním oznámení a správ vrátane, okrem iného, marketingových informácií.
Podrobné informácie o ochrane súkromia, ochrane osobných údajov a vašich právach ako dotknutej osoby sú
uvedené v zásadách ochrany osobných údajov dostupných na webových stránkach Poskytovateľa a prístupných
priamo počas procesu inštalácie. Prístup k nim môžete získať aj v pomocníkovi softvéru.
5. Výkon práv Koncového používateľa. Práva Koncového používateľa musíte vykonávať osobne alebo
prostredníctvom svojich prípadných zamestnancov. Softvér môžete použiť výlučne na zabezpečenie svojej činnosti
a na ochranu len tých počítačových systémov, pre ktoré ste získali Licenciu.
6. Obmedzenie práv. Nesmiete Softvér kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti alebo vytvárať od Softvéru odvodené
diela. Pri používaní Softvéru ste povinný dodržiavať nasledovné obmedzenia:
a) Môžete pre seba vytvoriť jedinú kópiu Softvéru na médiu určenom na trvalé ukladanie dát ako záložnú kópiu,
za predpokladu, že vaša archívna záložná kópia sa nebude inštalovať alebo používať na inom počítači. Vytvorenie
akejkoľvek ďalšej kópie Softvéru je porušením tejto Dohody.
b) Softvér nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva na používanie Softvéru
alebo kópií Softvéru inak, než je výslovne uvedené v tejto Dohode.
c) Softvér nesmiete predať, sublicencovať, prenajať alebo prenajať si, vypožičať si ho alebo používať na
poskytovanie komerčných služieb.
d) Softvér nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom
pokúsiť získať zdrojový kód Softvéru s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané
zákonom.
e) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi
predpismi v právnom systéme, v ktorom Softvér používate, najmä v súlade s platnými obmedzeniami
vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.
f) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér a jeho funkcie výlučne spôsobom, ktorý neobmedzí možnosti iných
Koncových používateľov na prístup k týmto službám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah služieb
poskytovaných jednotlivým Koncovým používateľom tak, aby umožnil ich využívanie čo najväčšiemu počtu
Koncových používateľov. Obmedzenie rozsahu služieb môže znamenať aj úplné zrušenie možnosti používať
niektorú z funkcií Softvéru a likvidáciu Údajov a informácií na serveroch Poskytovateľa alebo serveroch tretích
strán spojených danou funkciou Softvéru.
g) Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadne činnosti zahŕňajúce použitie licenčného kľúča v rozpore s
podmienkami tejto Dohody alebo vedúce k poskytnutiu licenčného kľúča akejkoľvek osobe, ktorá nie je
oprávnená používať Softvér, ako napríklad prenos použitého alebo nepoužitého licenčného kľúča v akejkoľvek
forme, ako aj neoprávnená reprodukcia alebo distribúcia duplikovaných alebo generovaných licenčných kľúčov
alebo používanie Softvéru v dôsledku použitia licenčného kľúča získaného od iného zdroja ako od Poskytovateľa.
7. Autorské práva. Softvér a všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k nemu, sú
vlastníctvom spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Tieto sú chránené ustanoveniami
medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými zákonmi krajiny, v ktorej sa Softvér používa. Štruktúra,
organizácia a kód Softvéru sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami spoločnosti ESET a/alebo jej
poskytovateľov licencií. Softvér nesmiete kopírovať, s výnimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a).
Akékoľvek kópie, ktoré smiete vytvoriť podľa tejto Zmluvy, musia obsahovať rovnaké upozornenia na autorské
a vlastnícke práva, aké sú uvedené na Softvéri. V prípade, že v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy budete
spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsite získať
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zdrojový kód, súhlasíte s tým, že takto získané informácie sa budú automaticky a neodvolateľne považovať za
prevedené na Poskytovateľa a vlastnené v plnom rozsahu Poskytovateľom od okamihu ich vzniku, čím nie sú
dotknuté práva Poskytovateľa spojené s porušením tejto Zmluvy.
8. Výhrada práv. Všetky práva k Softvéru, okrem práv ktoré Vám ako Koncovému používateľovi Softvéru boli
výslovne udelené v tejto Dohode, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba.
9. Viaceré jazykové verzie, verzie pre viac operačných systémov, viaceré kópie. V prípade ak Softvér podporuje
viaceré platformy alebo jazyky, alebo ak ste získali viac kópii Softvéru, môžete Softvér používať len na takom
počte počítačových systémov a v takých verziách, na ktoré ste získali Licenciu. Verzie alebo kópie Softvéru, ktoré
nepoužívate nesmiete predať, prenajať, sublicencovať, zapožičať alebo previesť na iné osoby.
10. Začiatok a trvanie Dohody. Táto Dohoda je platná a účinná odo dňa, kedy ste odsúhlasili túto Dohodu.
Dohodu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že natrvalo odinštalujete zničíte alebo na svoje vlastné náklady vrátite
Softvér, všetky prípadné záložné kópie a všetok súvisiaci materiál, ktorý ste získali od Poskytovateľa alebo jeho
obchodných partnerov. Bez ohľadu na spôsob zániku tejto Dohody, ustanovenia jej článkov 7, 8, 11, 13, 19 a 21
zostávajú v platnosti bez časového obmedzenia.
11. VYHLÁSENIA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. AKO KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ UZNÁVATE, ŽE SOFTVÉR JE
POSKYTOVANÝ "AKO STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V
MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ APLIKOVATEĽNÝMI ZÁKONMI. ANI POSKYTOVATEĽ, ANI JEHO POSKYTOVATELIA
LICENCIÍ, ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ
PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, NAJMÄ NIE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL
ALEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTVÉR NEPORUŠUJE ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ
PRÁVA TRETÍCH STRÁN. NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA ZO STRANY POSKYTOVATEĽA ANI ŽIADNEJ ĎALŠEJ STRANY,
ŽE FUNKCIE, KTORÉ OBSAHUJE SOFTVÉR, BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠÍM POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE PREVÁDZKA
SOFTVÉRU BUDE NERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER SOFTVÉRU
PRE DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV A ZA INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A VÝSLEDKY, KTORÉ SO
SOFTVÉROM DOSIAHNETE.
12. Žiadne ďalšie záväzky. Táto Dohoda nezakladá na strane Poskytovateľa a jeho prípadných poskytovateľov
licencií okrem záväzkov konkrétne uvedených v tejto Dohode žiadne iné záväzky.
13. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, V ŽIADNOM
PRÍPADE NEBUDE POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ZODPOVEDAŤ ZA
AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK, PRÍJEM ALEBO PREDAJ, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT, ALEBO ZA NÁKLADY
VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÚ
UJMU, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ANI ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE,
PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY,
AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ
SKUTOČNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU
POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI
UVEDOMENÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. NAKOĽKO NIEKTORÉ ŠTÁTY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY
NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE
ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ OBMEDZENÁ DO
VÝŠKY CENY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA LICENCIU.
14. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nedotýka práv strany, ktorej zákon priznáva práva a postavenie
spotrebiteľa, pokiaľ je s nimi v rozpore.
15. Technická podpora. Technickú podporu poskytuje ESET alebo ním poverená tretia strana na základe vlastného
uváženia bez akýchkoľvek záruk alebo prehlásení. Koncový používateľ je povinný pred poskytnutím technickej
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podpory zálohovať všetky jeho existujúce dáta, softvér a programové vybavenie. ESET a/alebo ním poverená
tretia strana nepreberajú zodpovednosť za poškodenie alebo stratu dát, majetku, softvéru alebo hardvéru alebo
ušlý zisk pri poskytovaní technickej podpory. ESET a/alebo ním poverená tretia strana si vyhradzuje právo na
rozhodnutie, že riešený problém presahuje rozsah technickej podpory. ESET si vyhradzuje právo odmietnuť,
pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie technickej podpory na základe vlastného uváženia. Informácie o Licencii,
Informácie a ďalšie údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov sa môžu vyžadovať na účely
poskytovania technickej pomoci.
16. Prevod Licencie. Softvér môžete preniesť z jedného počítačového systému na iný počítačový systém, pokiaľ to
nie je v rozpore s Dohodou. Pokiaľ to nie je v rozpore s Dohodou, Koncový používateľ môže jednorazovo trvalo
previesť Licenciu a všetky práva z tejto Dohody na iného Koncového používateľa iba so súhlasom Poskytovateľa za
podmienky, že (i) pôvodný Koncový používateľ si neponechá žiadnu kópiu Softvéru, (ii) prevod práv musí
byť priamy, teda z pôvodného Koncového používateľa na nového Koncového používateľa, (iii) nový Koncový
používateľ musí prebrať všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto Dohody pôvodný Koncový používateľa (iv)
pôvodný Koncový používateľ musí odovzdať novému Koncovému používateľovi doklady umožňujúce overenie
legality Softvéru ako je uvedené v článku 17.
17. Overenie pravosti softvéru. Koncový používateľ musí preukázať právo na používanie Softvéru jedným z týchto
spôsobov: (i) prostredníctvom osvedčenia o licencii vydaného Poskytovateľom alebo treťou stranou určenou
Poskytovateľom, (ii) prostredníctvom písomnej licenčnej zmluvy, ak takáto zmluva bola uzavretá, (iii) predložením
e-mailu odoslaného Poskytovateľom, ktorý obsahuje podrobnosti o licencii (meno používateľa a heslo).
Informácie o Licencii a identifikačné údaje Koncového používateľa v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov
sa môžu vyžadovať na účely overenia pravosti Softvéru.
18. Licencovanie pre štátne orgány a vládu USA. Softvér sa poskytuje štátnym orgánom vrátane vlády Spojených
štátov amerických s licenčnými právami a obmedzeniami popísanými v tejto Dohode.
19. Súlad s kontrolou obchodu.
a) Zaväzujete sa, že Softvér nebudete priamo alebo nepriamo vyvážať, opätovne vyvážať ani ho inak
nesprístupníte žiadnej osobe, ani ho nepoužijete akýmkoľvek spôsobom, ktorý by spôsobil, že spoločnosť ESET
alebo jej holdingové spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti jej holdingových spoločností spolu
s osobami ovládanými jej holdingovými spoločnosťami (ďalej iba Pobočky) porušia zákon alebo budú znášať
postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu, ktoré zahŕňajú:
i. všetky zákony, ktoré kontrolujú, obmedzujú alebo vynucujú licenčné podmienky vývozu, opätovného vývozu
alebo prenosu výrobkov, softvéru, technológií alebo služieb vydaných alebo prijatých akýmkoľvek vládnym,
štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej
únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej má byť naplnená Dohoda alebo
v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo v nej obchoduje
(ďalej iba Zákony na kontrolu vývozu); a
ii. všetky ekonomické, finančné, obchodné alebo iné sankcie, obmedzenia, embargá, zákazy dovozu alebo vývozu,
zákazy prevodu prostriedkov alebo aktív alebo poskytovania služieb alebo iné porovnateľné opatrenie prijaté
akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného
kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej má byť
naplnená Dohoda alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra
alebo v nej obchoduje (ďalej iba Sankčné zákony).
b) Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou pozastaviť alebo ukončiť plnenie svojich povinností
vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, že:
i. Spoločnosť ESET rozhodne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, že Používateľ porušil alebo
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pravdepodobne poruší ustanovenia článku 19 bodu (a) Dohody; alebo
ii. Koncový používateľ a/alebo Softvér sa stanú predmetom zákonov na kontrolu obchodu, následkom čoho
spoločnosť ESET podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia rozhodne, že ďalšie plnenie jej povinností
vyplývajúcich z Dohody by mohlo mať za následok, že spoločnosť ESET a jej Pobočky porušia zákon alebo budú
znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu.
c) Žiadna časť Dohody nie je zamýšľaná a nesmie byť interpretovaná tak, že podnecuje niektorú zo strán či od nej
vyžaduje, aby konala alebo sa zdržala konania spôsobom (či s takýmto konaním či nekonaním súhlasila), ktorý
akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony na kontrolu obchodu alebo sa týmito zákonmi postihuje či
zakazuje.
20. Oznámenia. Všetky oznámenia, vrátený Softvér a Dokumentáciu je potrebné doručiť na adresu: ESET, spol. s r.
o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic.
21. Rozhodujúce právo. Táto Dohoda sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
Koncový používateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku
a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Výslovne súhlasíte, že riešenie
akýkoľvek sporov alebo nárokov z tejto Dohody voči Poskytovateľovi alebo spory a nároky súvisiace s používaním
softvéru je príslušný Okresný súd Bratislava I a výslovne súhlasíte s výkonom jurisdikcie týmto súdom.
22. Všeobecné ustanovenia. V prípade, že akákoľvek ustanovenie tejto Dohody je neplatné alebo nevykonateľné,
neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení Dohody. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej
stanovených. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi jazykovými verziami tejto Dohody platí anglická verzia.
Zmeny tejto Dohody sú možné iba v písomnej forme, pričom za Poskytovateľa musí takúto zmenu podpísať
štatutárny zástupca alebo osoba k tomuto úkonu výslovne splnomocnená.
Táto Zmluva medzi Vami a Poskytovateľom predstavuje jedinú a úplnú Zmluvu vzťahujúcu sa na Softvér, a plne
nahrádza akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie,
týkajúce sa Softvéru.
EULA ID: BUS-EESA-20-01

Zásady ochrany osobných údajov
Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31 333 535, chce byť ako
kontrolór údajov (ďalej len „ESET“ alebo „my“ alebo formulácie vyjadrené v prvej osobe množného čísla) pri
spracovaní osobných údajov a ochrane osobných údajov svojich zákazníkov transparentná. S týmto cieľom
zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktorých jediným účelom je informovať našich zákazníkov
(ďalej len „koncový používateľ“ alebo „vy“ alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla)
o nasledujúcich témach:
• Spracovávanie osobných údajov,
• Dôvernosť údajov,
• práva dotknutej osoby.
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Spracovávanie osobných údajov
Služby poskytované spoločnosťou ESET a realizované v rámci nášho produktu sa poskytujú za podmienok
Licenčnej zmluvy koncového používateľa (ďalej len "EULA"), niektoré z nich však môžu vyžadovať osobitnú
pozornosť. Chceme vám poskytnúť podrobnejšie informácie o zhromažďovaní údajov, ktoré súvisí s poskytovaním
našich služieb. Poskytujeme rôzne služby, ktoré sú opísané v zmluve EULA, ako aj v produktovej dokumentácii.
Patria k nim napríklad služby aktualizácie/inovácie, ESET LiveGrid®, ochrana pred zneužitím údajov, podpora atď.
Nato, aby všetko fungovalo, ako má, musíme zhromažďovať tieto informácie:
• Informácie o aktualizáciách a ďalšie štatistické informácie týkajúce sa procesu inštalácie a počítača vrátane
informácií o platforme, na ktorej je produkt nainštalovaný, a informácií o operáciách a funkčnosti našich
produktov, napríklad informácie o operačnom systéme, hardvéri, identifikátoroch inštalácie, identifikácii
licencie, IP adrese, MAC adrese a nastaveniach konfigurácie produktu.
• Jednosmerné haše súvisiace s infiltráciami, ktoré sú zhromažďované v rámci reputačného systému ESET
LiveGrid® a ktorými sa zlepšuje účinnosť našich antimalvérových riešení na základe porovnávania
naskenovaných súborov s databázou položiek zaradených na whitelist a blacklist v cloude.
• Prijaté podozrivé vzorky a metadáta zhromažďované v rámci systému spätnej väzby ESET LiveGrid®, ktoré
umožňujú spoločnosti ESET okamžite reagovať na potreby svojich koncových používateľov, ako aj na najnovšie
hrozby. Spoliehame sa na to, že nám zašlete
oinfiltrácie, ako napríklad vzorky potenciálnych vírusov a iných škodlivých a podozrivých programov;
problematické, potenciálne neželané alebo potenciálne nebezpečné objekty, ako napríklad spustiteľné
súbory, e-mailové správy, ktoré ste nahlásili ako spam alebo ktoré takto označil váš produkt;
oinformácie o zariadeniach v lokálnej sieti, ako napríklad typ, dodávateľ, model a/alebo názov zariadenia;
oinformácie o používaní internetu, ako napríklad IP adresu, geografické informácie, IP pakety, URL adresy a
ethernetové rámce;
osúbory výpisov pri zlyhaní a informácie, ktoré obsahujú.
Nemáme v úmysle zhromažďovať vaše údaje mimo tohto rozsahu, niekedy sa tomu však nedá zabrániť. Náhodne
zhromaždené údaje môžu byť obsiahnuté v samotnom malvéri (zhromaždené bez vášho vedomia alebo súhlasu)
alebo môžu byť súčasťou názvov súborov či URL adries a my nemáme v úmysle začleniť ich do našich systémov ani
ich spracovať na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
• Licenčné informácie, ako napríklad identifikácia licencie, a osobné údaje, ako napríklad meno, priezvisko,
adresa a e-mailová adresa, sa vyžadujú na fakturačné účely, overenie pravosti licencie a poskytovanie našich
služieb.
• Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa vyžadujú na poskytnutie
technickej alebo inej podpory spoločnosťou ESET. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať,
môžeme zhromažďovať informácie, ako sú napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné
informácie, podrobnosti o produkte a popis vášho konkrétneho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia
podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií.

Dôvernosť údajov
ESET je spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou prostredníctvom pridružených subjektov alebo partnerov, ktorí sú
súčasťou našej distribučnej, servisnej či podpornej siete. Informácie spracúvané spoločnosťou ESET sa môžu na
účely výkonu zmluvy EULA, napríklad na poskytovanie služieb či podpory alebo fakturácie, prenášať medzi
jednotlivými pridruženými subjektmi alebo partnermi. V závislosti od vašej polohy a služby, ktorú si vyberiete, sa
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od nás môže žiadať prenos vašich údajov do krajiny, v ktorej neplatí príslušné rozhodnutie Európskej komisie. Aj
v takom prípade podlieha každý prenos informácií úprave vychádzajúcej z právnych predpisov o ochrane údajov
a uskutočňuje sa iba v prípade potreby. Bez výnimky musia byť zavedené štandardné zmluvné doložky, záväzné
vnútropodnikové pravidlá alebo iné vhodné záruky.
Čo najviac sa snažíme zabrániť tomu, aby sa pri poskytovaní služieb podľa zmluvy EULA údaje uchovávali dlhšie,
než je naozaj potrebné. Obdobie uchovávania môže prekračovať platnosť vašej licencie, aby ste mali čas na jej
jednoduché a pohodlné obnovenie. Minimalizované a pseudonymizované štatistické a iné údaje zo systému ESET
LiveGrid® sa môžu ďalej spracúvať na štatistické účely.
Spoločnosť ESET realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá
zodpovedá potenciálnym rizikám. Čo najlepšie sa snažíme zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a
odolnosť systémov a služieb spracovania údajov. V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich
práv a slobôd, sme však pripravení informovať dozorný orgán, ako aj dotknuté osoby. Ako dotknutá osoba máte
právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Práva dotknutej osoby
Spoločnosť ESET podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov.
V súlade s podmienkami určenými príslušnými zákonmi na ochranu údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva:
• právo požiadať spoločnosť ESET o prístup k svojim osobným údajom;
• právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné (máte tiež právo doplniť neúplné osobné údaje);
• právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov;
• právo požiadať o zákaz spracovania svojich osobných údajov;
• právo namietať voči spracovaniu
• právo podať sťažnosť, ako aj
• právo na prenosnosť údajov.
Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na
adrese:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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