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Výběr instalačního balíčku
V této příručce vás seznámíme s all-in-one instalačním balíčkem bezpečnostního produktu
ESET a ESET Management Agenta, který zkráceně označujeme jako ESET Package Installer.
Tento instalační balíček je určen pro platformu Windows a macOS.
Pokud se v průběhu instalace vyskytla chyba, přejděte do kapitoly řešení problémů.
Existuje několik druhů instalačních balíčků. Pro zobrazení podrobnějších informací nejprve
vyberte balíček, který chcete použít:
• ESET PROTECT – all-in-one instalační balíček pro Windows
• ESET PROTECT Cloud – online instalační balíček pro Windows
• ESET PROTECT Cloud – online instalační balíček pro macOS

ESET PROTECT all-in-one instalační balíček
pro Windows
Tento instalační balíček můžete vytvořit v ESET PROTECT.
• Instalační balíček je dostupný jako .exe a je určen pro operační systém Windows.
• Pokud spustíte instalační balíček na stanici, kde je již nainstalován bezpečnostní produkt ESET
nebo ESET Management Agent, dojde k aktualizaci produktu na verzi obsaženou v balíčku.
• Instalační balíček je nutné spustit pod lokálním vestavěným účtem Administrator nebo
doménovým administrátorem (v případě, že je lokální vestavěný účet Administrator zakázán).
Jakýkoli jiný uživatel, i když je členem skupiny Administrators, nebude mít dostatečné oprávnění
pro dokončení instalace.
• Všechna data stažená z repozitáře (ať již online ESET repozitáře nebo vašeho lokálního
mirroru repozitáře) jsou digitálně podepsaná společností ESET a ESET PROTECT Server ověřuje
kontrolní součty souborů a PGP podpisy. ESET PROTECT generuje all-in-one instalační balíčky
lokálně. Z tohoto důvodu all-in-one instalační balíček není digitálně podepsán, což může vést k
zobrazení varování ze strany webového prohlížeče při pokusu o jeho stažení, stejně tak
operačního systému, který může blokovat spuštění nepodepsaných instalačních balíčků.

Průběh instalace
• Pro spuštění bezobslužné instalace postupujte podle kroků uvedených v naší Databázi
znalostí.
• Pokud se v průběhu instalace vyskytla chyba, přejděte do kapitoly řešení problémů.
1. Spusťte instalační balíček.

Před zahájením instalace bezpečnostního produktu ESET se ujistěte, že v počítači nemáte
nainstalované žádné další bezpečnostní řešení.
• Pokud jste se při vytváření instalační balíčku rozhodli integrovat ESET AV Remover, tento
nástroj vám pomůže odinstalovat nebo kompletně odebrat bezpečnostních řešení třetí stran:
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a)Pro odebrání/odinstalování bezpečnostních řešení třetích stran ze svého počítače vyberte
možnost Chci odinstalovat nekompatibilní bezpečnostní produkty. Seznam
podporovaných aplikací máme uveden v Databázi znalostí.
b)Klikněte na tlačítko Pokračovat.
c)V případě, že bude identiﬁkováno jiné řešení, vyberte jej a klikněte na tlačítko Odstranit.
Více informací týkající se nástroje ESET AV Remover naleznete v Databázi znalostí.
d)Pokud nemáte nic k odstranění nebo již nástroj ESET AV Remover dokončil odebrání
bezpečnostních řešení třetích stran, klikněte na tlačítko Pokračovat v instalaci.

• Pokud víte, že v systému není žádné další bezpečnostní řešení, klikněte na tlačítko
Pokračovat.

2. V dalším kroku proveďte obecné nastavení ochrany zajišťovanou bezpečnostním produktem
ESET:

Tato nastavení nemůžete konﬁgurovat v případě, kdy byla deﬁnována při vytváření allin-one instalačního balíčku v ESET konzoli pro vzdálenou správu.
• Pro aktivování technologie ESET LiveGrid® vyberte možnost Zapnout systém zpětné vazby
ESET LiveGrid® (doporučeno).
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• Rozhodněte se, zda má bezpečnostní produkt detekovat potenciálně nechtěné aplikace.
• Pro změnu složky, do níž se má produkt nainstalovat, klikněte na možnost Změnit instalační
složku.

Klikněte na tlačítko Pokračovat.

3. Instalačního průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Následně se otevře
nainstalovaný bezpečnostní produkt ESET. Správnou funkčnost a konﬁguraci ESET Management
Agenta ověřte otevřením souboru
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html
(mějte na paměti, že složka je standardně skrytá). V případě, že ESET Management agent
nepřipojuje k ESET PROTECT serveru, přejděte do kapitoly řešení problémů.

Řešení problémů
Pokud se v průběhu instalace vyskytla chyba, přejděte do kapitoly řešení problémů.

ESET PROTECT Cloud online instalační
balíček pro Windows
Tento instalační balíček můžete vytvořit v ESET PROTECT Cloud.
Pokud jste si vytvořili ESET PROTECT Cloud Live Installer pro macOS, při instalaci postupujte
podle kroků uvedených v naší Databázi znalostí.
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• ESET PROTECT Cloud Live Installer vyžaduje připojení k internetu a není možné jej použít na
oﬄine počítači.
• Instalační balíček je dostupný jako .exe a je určen pro operační systém Windows.
• Pokud spustíte instalační balíček na stanici, kde je již nainstalován bezpečnostní produkt ESET
nebo ESET Management Agent, dojde k aktualizaci produktu na verzi obsaženou v balíčku.
• Instalační balíček je nutné spustit pod lokálním vestavěným účtem Administrator nebo
doménovým administrátorem (v případě, že je lokální vestavěný účet Administrator zakázán).
Jakýkoli jiný uživatel, i když je členem skupiny Administrators, nebude mít dostatečné oprávnění
pro dokončení instalace.

Průběh instalace
• Pro spuštění bezobslužné instalace postupujte podle kroků uvedených v naší Databázi
znalostí.
• Pokud se v průběhu instalace vyskytla chyba, přejděte do kapitoly řešení problémů.
1. Spusťte instalační balíček.

Oﬄine cache
Pokud nechcete, aby se při každém spuštění balíčku stahoval agent a bezpečnostní
produkt z internetu, můžete si vytvořit oﬄine cache. Pro její vytvoření klikněte na úvodní
obrazovce instalační balíčku na ikonu ozubeného kolečka . V zobrazeném dialogovém
okně klikněte na tlačítko Stažení komponent předem pro stažení souboru
ESETOﬄinePackage.dat. Pro fungování oﬄine instalace je nutné, aby se stažený .dat
soubor nacházel ve stejné složce jako samotný instalační balíček (.exe soubor). Při
příštím spuštění instalačního balíčku (ať již s graﬁckým rozhraním nebo tiše) se použije
stažený .dat, a data se nebudou stahovat z online repozitáře. Tento scénář
doporučujeme použít v případě, kdy hromadně nasazujete produkt na nová zařízení a
spouštíte instalační balíček ze síťového disku.
Před zahájením instalace bezpečnostního produktu ESET se ujistěte, že v počítači nemáte
nainstalované žádné další bezpečnostní řešení.
• Pokud jste se při vytváření instalační balíčku rozhodli integrovat ESET AV Remover, tento
nástroj vám pomůže odinstalovat nebo kompletně odebrat bezpečnostních řešení třetí stran:

a)Pro odebrání/odinstalování bezpečnostních řešení třetích stran ze svého počítače vyberte
možnost Chci odinstalovat nekompatibilní bezpečnostní produkty. Seznam
podporovaných aplikací máme uveden v Databázi znalostí.
b)Klikněte na tlačítko Pokračovat. Přečtěte si licenční ujednání s koncovým uživatelem
(EULA) a odsouhlaste jej kliknutím na tlačítko Přijímám.
c)V případě, že bude identiﬁkováno jiné řešení, vyberte jej a klikněte na tlačítko Odstranit.
Více informací týkající se nástroje ESET AV Remover naleznete v Databázi znalostí.
d)Pokud nemáte nic k odstranění nebo již nástroj ESET AV Remover dokončil odebrání
bezpečnostních řešení třetích stran, klikněte na tlačítko Pokračovat v instalaci.
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• Pokud víte, že v systému není žádné další bezpečnostní řešení, klikněte na tlačítko
Pokračovat.

2. V tomto kroku se stáhne ESET Management Agent a bezpečnostní produkt ESET určený pro vaši
platformu.
3. V dalším kroku proveďte obecné nastavení ochrany zajišťovanou bezpečnostním produktem
ESET:

Tato nastavení nemůžete konﬁgurovat v případě, kdy byla deﬁnována při vytváření allin-one instalačního balíčku v ESET konzoli pro vzdálenou správu.
• Pro aktivování technologie ESET LiveGrid® vyberte možnost Zapnout systém zpětné vazby
ESET LiveGrid® (doporučeno).
• Rozhodněte se, zda má bezpečnostní produkt detekovat potenciálně nechtěné aplikace.
• Pro změnu složky, do níž se má produkt nainstalovat, klikněte na možnost Změnit instalační
složku.

Klikněte na tlačítko Pokračovat.
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4. Instalačního průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Následně se otevře
nainstalovaný bezpečnostní produkt ESET. Správnou funkčnost a konﬁguraci ESET Management
Agenta ověřte otevřením souboru
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html
(mějte na paměti, že složka je standardně skrytá). V případě, že ESET Management agent
nepřipojuje k ESET PROTECT Cloud serveru, přejděte do kapitoly řešení problémů.

Řešení problémů
Pokud se v průběhu instalace vyskytla chyba, přejděte do kapitoly řešení problémů.

Řešení problémů
Instalační balíček automaticky vytváří protokol ve složce
C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp\eset\ .
V této kapitole uvádíme přehled chybových hlášek, které se mohou zobrazit, společně s
možným řešením.

Nekompatibilní operační systém
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Pokoušíte se nainstalovat bezpečnostní produkt ESET, který není určen pro vámi používaný
operační systém (například instalujete ESET Endpoint Antivirus na Windows Server).

Pravděpodobně jste použili instalační balíček určen pro jiný typ operačního systému.
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Zkontrolujte typ operačního systému (32 nebo 64-bit) a ověřte, že máte správný balíček.
Instalační balíčky rozeznáte dle jejich názvu, ve kterém je vždy uvedena platforma (x86 nebo
x64), například PROTECT_Installer_x64_cs_CZ.

Neplatný instalační balíček

ESET PROTECT Cloud Live Installer se stane neplatným ve chvíli, kdy daná verze
bezpečnostního produktu ESET již není k dispozici ke stažení. Vygenerujte si nový instalační
balíček.

Instalace nebyla úspěšně dokončena
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Kód chyby MSI.1303 poukazuje na konﬂikt mezi vašimi systémovými oprávněními a
nainstalovaným bezpečnostním produktem ESET. Zkuste tyto možnosti:
• Spusťte instalační balíček znovu jako administrátor.
• Změňte instalační složku.
• Použijte ESET Specialized Cleaner, který dokáže automaticky odstranit nejznámější inﬁltrace.

V případě výskytu hlášení Kód chyby: WIN.1603 přejděte do naší Databáze znalostí, kde
máme uvedeny podrobné informace, jak tento problém vyřešit.
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Nedostatek místa na disku
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Tato chyba se zobrazí v případě, kdy na disku, vybraném pro instalaci komponent (například
ESET Management Agenta), není dostatek volného místa. Uvolněte nějaké místo a zkuste to
znovu.

Vybrali jste neplatnou složku.

Tato chyba se zobrazí v případě, kdy cílová složka pro instalaci komponent neexistuje nebo ji
není možné vytvořit z důvodu chybějících oprávnění. Pro vyřešení problému vyberte jinou
složku.

Tuto aplikaci není možné spustit na tomto PC
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Pro vyřešení problému si v ESET PROTECT Web Console nebo ESET PROTECT Cloud Web
Console vytvořte nový instalační balíček.

Systém Windows ochránil váš počítač

Operační systém Windows zabránil z bezpečnostních důvodů spuštění instalačního balíčku.
Pro jeho spuštěnu klikněte v zobrazeném dialogovém okně na Více informací a Přesto
spustit.
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Pokud se tlačítko Přesto spustit nezobrazuje, případně je stále blokováno stažení/spuštění
instalačního balíčku, přejděte do Zabezpečení Windows > Řízení aplikací a prohlížečů >
Nastavení Ochrany na základě reputace a pomocí přepínače deaktivujte možnost
Zkontrolovat aplikace a soubory. V některých případech může být vyžadováno vypnutí
rezidentní ochrany v sekci Ochrana před viry a hrozbami.
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Aplikace selhala

Instalace nemůže pokračovat, protože je instalační balíček poškozen nebo nebyl kompletně
stažen. Pro vyřešení problému si znovu z ESET PROTECT Web Console nebo ESET PROTECT
Cloud Web Console stáhněte instalační balíček.

Windows nemá přístup k deﬁnovanému zařízení, cestě nebo
souboru.

Tato chyba se zobrazí v případě, kdy nemáte oprávnění pro přístup k souboru, soubor byl
odstraněn/přesunut, nebo jeho spuštění blokuje operační systém. Pro více informací přejděte
do Databáze znalostí společnosti Microsoft.
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