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O této nápovědě
The Administration guide was written to help you get familiar with ESET Security Management Center and
provides instructions to use it.
Z důvodu zachování konzistence a zabránění nejasnostem vychází použitá terminologie v této příručce z
názvosloví ESET Security Management Center. Používáme rovněž jednotnou sadu symbolů na zvýraznění částí
kapitol, které jsou zvlášť důležité, případně by neměli uniknout vaší pozornosti.

Poznámka
Poznámka poskytuje cenné informace k dané funkci nebo odkaz na související kapitoly.

Důležité
Tato akce vyžaduje vaši pozornost a neměli byste ji ignorovat. Obvykle obsahuje nekritické, ale však
důležité informace.

Varování
Kritická informace, které byste měli věnovat pozornost. Upozornění jsou umístěna tak, aby vás včas
varovala a zároveň vám pomohla vyvarovat se chybám, které by mohli mít negativní následky. Tyto
informace čtěte pozorně, mohou se odvolávat na citlivou konfiguraci systému nebo rizikové kroky.

Příklad
Příklad popisující uživatelský scénář, který doplní danou kapitolu. Příklady používáme pro vysvětlení
složitějších témat.
Konvence
Tučné písmo
Kurzíva

Význam
Názvy položek uživatelského rozhraní jako dialogová okna a tlačítka.
Zástupné znaky pro informace, které máte zadat. Například název souboru nebo cesta k
souboru znamená, že máte zadat skutečnou cestu nebo název souboru.
Courier New
Příklady kódů nebo příkazů
Hypertextový odkaz Poskytuje rychlý přístup do odkazovaných kapitol nebo externích zdrojů. Hypertextové
odkazy jsou zvýrazněny modře, mohou být podtržené.
%ProgramFiles%
Systémová složka operačního systému Windows, do které se standardně instalují programy a
další součásti systému.
• Online příručka je primárním zdrojem nápovědy. V případě funkčního připojení k internetu se automaticky
zobrazí nejnovější verze online příručky. V navigační části online verze příručky k ESET Security Management
Center naleznete navigaci do jejích jednotlivých částí: Instalace/Aktualizace, Administrace, Nasazení VA a
SMB příručka.
• Související informace tak naleznete jednoduchým procházením této struktury stránek. Pro nalezení
požadovaných informací můžete využít vyhledávací pole v horní části.

Důležité
Po otevření uživatelské příručky z navigační lišty umístěné v horní části budou výsledky vyhledávání
omezeny na obsah dané příručky. Například, otevřete-li administrační část příručky, ve výsledcích
vyhledávání nebudou témata z instalační/aktualizační příručky ani nápovědy pro nasazení VA.
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• V Databázi znalostí naleznete odpovědi na nejčastější dotazy stejně jako doporučené řešení mnoha situací.
Články pravidelně aktualizujeme a připravujeme návody na řešení aktuálních situací.
• ESET fórum představuje jednoduchý způsob, jak ESET uživatelé mohou požádat o radu a pomoci ostatním.
Můžete sem umístit váš problém nebo dotaz týkající se produktu ESET.
• Váš názor/zpětnou vazbu na konkrétní kapitolu příručky odešlete následujícím způsobem: V dolní části
stránky klikněte na odkaz Byla pro vás tato informace užitečná?

Legenda ikon
V této kapitole uvádíme seznam všech ikon a piktogramů, se kterými se můžete v ESMC Web Console. Některé
ikonky představují akci, jiné typ objektu nebo jeho aktuální stav. Většina ikon může nabývat tří barev/stavů, díky
čemuž snadno rozeznáte jejich funkci.
Výchozí ikona – akce je dostupná
Modrá ikona – takto barevně se ikona zvýraznění, když na ní najedete myší (možnost je aktivní)
Šedá ikona – akce není dostupná
Ikona

Popis
Zobrazit detaily – kliknutím si zobrazíte detailní informace o zařízení.
Přidat nové – kliknutí přidáte nové zařízení.
Nová úloha – kliknutím vytvoříte novou úlohu.
Nové oznámení – kliknutím vytvoříte nové oznámení.
Nová statická/dynamická skupina – kliknutím vytvoříte novou skupinu.
Změnit – kliknutím upravíte konkrétní objekt.
Duplikovat – kliknutím vytvoříte kopii existujícího objektu.
Přesunout – kliknutím přesunete počítač, skupinu, atp.
Přístup skupiny – kliknutím přesunete vybraný objekt do jiné statické skupiny.
Odstranit – kliknutím odstraníte vybraný objekt.
Přejmenovat více položek – pokud vyberte více položek, pomocí této možnosti je můžete hromadně
přejmenovat – jednotlivě nebo využitím funkce najít a nahradit s podporou regulárních výrazů.
Kontrola počítače – kliknutím spustíte na vybraném cíli volitelnou kontrolu počítače.
Aktualizovat moduly – kliknutím spustíte na vybraném cíli aktualizaci modulů bezpečnostního
produktu ESET.
Mobil – obsahuje úlohy související s mobilními zařízení.
Přeregistrovat – kliknutím vytvoříte úlohu pro opětovnou registraci zařízení.
Odemknout – kliknutím odemknete zařízení.
Uzamknout – kliknutím uzamknete zařízení.
Najít – kliknutím si vyžádáte informaci o pozici zařízení.
Siréna – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.
Vymazat obsah – kliknutím vytvoříte úlohu pro kompletní smazání obsahu zařízení.
Restartovat – pokud vyberte tuto možnost nad konkrétním zařízením, provedete jeho restart.
Obnovit – kliknutím obnovíte soubor z karantény do původního umístění.
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Ikona

Popis
Vypnout – pokud vyberte Restart, a poté tuto možnost nad konkrétním zařízením, provedete jeho
vypnutí. Deaktivovat produkty
Spustit úlohu – kliknutím můžete na daném zařízení spustit již existující úlohu a definovat podmínku
spuštění. Úloha bude zařazena do fronty dle vámi definovaného nastavení. Spuštění úlohy bude
naplánováno na nejbližší možnou dobu.
Naposledy použité úlohy – po najetí na tuto položku se zobrazí několik úloh, které jste naposledy
použili. Kliknutím na úlohu ji okamžitě spustíte nad konkrétním cílem.
Přiřadit uživatele... – kliknutím přiřadíte uživatele konkrétnímu zařízení. Seznam dostupných uživatelů
můžete spravovat v sekci Uživatelé zařízení.
Správa politik – politiky můžete přiřadit přímo z kontextového menu vybraného objektu. Kliknutím si
zobrazíte dialogové okno pro přiřazení politiky vybraným klientům/skupinám.
Probudit – kliknutím se ESMC Server pokusí navázat komunikaci s ESET Management Agentem
prostřednictvím EPNS a vynutit okamžitou replikaci dat. Pokud cílová stanice žije, ESET Management
Agent se okamžitě připojí k ESMC Serveru a nebude čekat na definovaný interval replikace. To je
užitečné v případě, kdy nechcete čekat na standardní interval replikace a chcete ihned spustit
klientskou úlohu nebo aplikovat politiku.
Nasadit ESET Agenta – kliknutím si zobrazíte průvodce pro Nasazení ESET Agenta, například
prostřednictvím serverové úlohy.
Připojit – kliknutím vygenerujete .rdp soubor, který vám umožní navázat rychle spojení s cílovou stanicí
prostřednictvím RDP (Remote Desktop Protocol).
Potlačit – kliknutím můžete potlačit počítač (ESET Management Agent nebude do ESMC reportovat
data). Po kliknutí se u počítače ve sloupci Potlačeno zobrazí ikona .
Pro opětovné reportování dat z ESET Management Agenta do ESMC klikněte na možnost Zrušit
potlačení.
Zrušit – deaktivuje nebo odstraní nastavení/výběr.
Přiřadit – kliknutím přiřadíte politiku klientovi nebo skupině.
Importovat – kliknutím importujete vybraný objekt (přehledy, politiky nebo veřejný klíč certifikační
autority).
Exportovat – kliknutím exportujete vybraný objekt (přehledy, politiky nebo klientské certifikáty).
Štítky – Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.
Statická skupina
Dynamická skupina
Příznak politiky: Ignorovat
Příznak politiky: Použít
Příznak politiky: Vynutit
Počítač
Virtuální počítač (agentless)
Mobil
Server
Souborový server
Poštovní server
Gateway server
Kolaborační server
Agent
Mobile Device Connector
ESET Rouge Detection Sensor
Virtual Agent Host
ERA 6.x Proxy
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Ikona

Popis
ESMC Server
Shared Local Cache
Virtual Security Appliance
Enterprise Inspector Agent
Enterprise Inspector Server
ESET Full Disk Encryption

Offline nápověda
ESET Security Management Center standardně nedisponuje offline nápovědou. Pokud provozujete ESET Security
Management Center v offline prostředí, pomocí níže uvedených kroků si můžete stáhnout a do Web Console
nainstalovat offline verzi nápovědy.
Pro stažení offline nápovědy klikněte v níže uvedené tabulce na kód jazyka. V případě potřeby si můžete
nainstalovat offline nápovědu pro více jazyků.
Jak nainstalovat offline nápovědu na Windows
1.Stáhněte si .zip archiv offline nápovědy v požadované jazykové verzi.
2.Stažený .zip archiv si uložte a přeneste na server, kde běží konzole.
3.Na serveru, kde běží ESMC Web Console, vytvořte v umístění %ProgramFiles%\Apache Software
Foundation\[složka Tomcat]\webapps\era\webconsole\ složku help a zkopírujte do ní stažený .zip archiv.
4.Archiv rozbalte. Pokud jste například stáhli cs-CZ.zip, struktura složek by měla vypadat následovně:
%ProgramFiles%\Apache Software Foundation\[složka Tomcat]\webapps\era\webconsole\help\cs-CZ
Nyní otevřete ESMC Web Console, vyberte si požadovaný jazyk a přihlaste se. Po kliknutí na ikonu
okna se zobrazí offline nápověda.

v horní části

Pro aktualizaci offline nápovědy po provedení aktualizace (například z ERA 6.5) smažte obsah složky s nápovědou
(…webapps\era\webconsole\help) postupujte podle kroku číslo 3. Poté pokračujte tak, jak jste zvyklí.

Poznámka
V případě potřeby si můžete stejným způsobem přidat další jazykovou verzi offline nápovědy.

Důležité
Pokud zařízení (počítači nebo mobilním zařízení), na kterém používáte ESMC Web Console nemá
přístup k internetu, a chcete aby se zobrazila automaticky (místo online nápovědy), postupujte
pomocí kroků uvedených v části "Vynucení offline nápovědy v ESMC provozovaném na Linuxu".
Potřebné instrukce naleznete pod tabulkou.
Jak nainstalovat offline nápovědu na Linuxu
1.Stáhněte si .tar archiv offline nápovědy v požadované jazykové verzi.
2.Stažený .tar archiv si uložte a přeneste na server, kde běží konzole.
3.Otevřete si terminál a přejděte do složky/usr/share/tomcat/webapps/era/webconsole
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4.Příkazem mkrdir help vytvořte v daném umístění složku help.
5.Do vytvořené složky rozbalte obsah staženého archivu, například pomocí příkazu tar -xvf cs-CZ.tar
Nyní otevřete ESMC Web Console, vyberte si požadovaný jazyk a přihlaste se. Po kliknutí na ikonu
okna se zobrazí offline nápověda.

v horní části

Pro aktualizaci offline nápovědy po provedení aktualizace (například z ERA 6.5) smažte obsah složky s nápovědou
(…webapps\era\webconsole\help) postupujte podle kroku číslo 3. Poté pokračujte tak, jak jste zvyklí.

Poznámka
V případě potřeby si můžete stejným způsobem přidat další jazykovou verzi offline nápovědy.

Důležité
Pokud zařízení (počítači nebo mobilním zařízení), na kterém používáte ESMC Web Console nemá
přístup k internetu, a chcete aby se zobrazila automaticky (místo online nápovědy), postupujte
pomocí kroků uvedených v části "Vynucení offline nápovědy v ESMC provozovaném na Linuxu".
Potřebné instrukce naleznete pod tabulkou.
Jazyk

Offline HTML nápověda
(.zip)
English
en-US.zip
Arabic
ar-EG.zip
Chinese Simplified zh-CN.zip
Chinese Traditional zh-TW.zip
Croatian
hr-HR.zip
Czech
cs-CZ.zip
French
fr-FR.zip
French Canadian
fr-CA.zip
German
de-DE.zip
Greek
el-GR.zip
Italian
it-IT.zip
Japanese
ja-JP.zip
Korean
ko-KR.zip
Polish
pl-PL.zip
Portuguese Brazilian pt-BR.zip
Russian
ru-RU.zip
Spanish
es-ES.zip
Spanish Latin
es-CL.zip
Slovak
sk-SK.zip
Turkish
tr-TR.zip
Ukraininan
uk-UA.zip

Offline HTML nápověda
(.tar)
en-US.tar
ar-EG.tar
zh-CN.tar
zh-TW.tar
hr-HR.tar
cs-CZ.tar
fr-FR.tar
fr-CA.tar
de-DE.tar
el-GR.tar
it-IT.tar
ja-JP.tar
ko-KR.tar
pl-PL.tar
pt-BR.tar
ru-RU.tar
es-ES.tar
es-CL.tar
sk-SK.tar
tr-TR.tar
uk-UA.tar

Vynucení offline nápovědy na Windows
1.V textovém editoru si otevřete konfigurační soubor C:\Program Files\Apache Software
Foundation\[složka Tomcat]\webapps\era\WEBINF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.prop
erties

2.Najděte řádek help_show_online=true, změňte hodnotu na false a změny uložte.
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3.Restartujte službu Apache Tomcat (prostřednictvím konzole pro správu služeb nebo příkazového řádku).
Při příštím otevřením nápovědy (kliknutím na ikonu
otevře lokální offline nápověda.

v pravém horním rohu ESMC Web Console) se automaticky

Vynucení offline nápovědy na Linuxu
1.V textovém editoru (například nano) si otevřete konfigurační soubor
/usr/share/tomcat/webapps//WEBINF/classes/sk/eset//g2webconsole/server/modules/config/WebServerConfig.properties

2.Najděte řádek help_show_online=true, změňte hodnotu na false a změny uložte.
3.Příkazem tomcat stop zastavte službu webového serveru.
4.Příkazem tomcat start spusťte službu webového serveru.
Při příštím otevřením nápovědy (kliknutím na ikonu
otevře lokální offline nápověda.

v pravém horním rohu ESMC Web Console) se automaticky

Představení ESET Security Management Center
Vítejte v příručce k ESET Security Management Center (ESMC) 7.2. ESET Security Management Center je aplikace
navržená pro správu bezpečnostních produkty ESET na stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho
centrálního místa v síti. Prostřednictvím ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console)
můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, monitorovat stav systému, spravovat jejich
konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a detekce v síti. Seznamte se s ESMC architekturou a jednotlivými
prvky infrastruktury, podporovanými Desktop Provisioning prostředími a následně přejděte do kapitoly Začínáme
s ESMC Web Console.
ESMC se skládá z následujících komponent:
• ESMC Server – můžete jej nainstalovat na Windows, Linux nebo do virtuální prostředí nasadit jako virtuální
appliance. Výkonná část, která zajišťuje komunikaci mezi klientskými stanicemi (agenty), a uchovává data v
databázi.
• ESMC Web Console – nahrazuje ERA Console (ERAC), která se pro vzdálenou správu používala do verze 5.
Jedná se o primární rozhraní pro správu počítačů ve vaší síti. Poskytuje přehled o všech klientech v síti a
umožňuje vzdáleně nasadit agenta a bezpečnostní řešení ESET na počítače, které zatím prostřednictvím Web
Console nespravujete. Jedná se o webové rozhraní k jehož používání vám postačí webový prohlížeč. Pokud máte
webový server dostupný z internetu, můžete ESMC spravovat prakticky odkudkoli z libovolného zařízení s
internetovým prohlížečem.
• ESET Management Agent – komponenta, která zajišťuje komunikaci mezi klientskou stanicí a ESMC Serverem.
ESET Management Agenta je nutné nainstalovat na každé zařízení, které chcete vzdáleně spravovat
prostřednictvím ESMC Web Console. Protože se ESET Management agent nachází fyzicky na klientské stanici a
pamatuje si vámi definované bezpečnostní scénáře (politiky, úlohy, …), v případě výskytu nové detekce dochází
k minimalizaci reakčního času. ESET Management Agenta můžete nasadit prostřednictvím ESMC Web Console,
například na stanice načtené z Active Directory nebo objevené nástrojem RD Sensor. V dalších případech
můžete ESET Management Agenta na stanici nainstalovat ručně.
• Rogue Detection Sensor – ESET Rogue Detection Sensor (RD Sensor) je nástroj, který ve vaší síti objeví
nespravované počítače, a informaci o nich odešle na ESMC Server. Představuje pohodlný způsob pro přidání
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nových počítačů do konzole bez nutnosti jejich ručního zadávání. RD Sensor si pamatuje počítače, které již
objevil, a neodesílá duplicitní informace.
• Apache HTTP Proxy – je služba, kterou v kombinaci s ESET Security Management Center můžete použít:
oJako cache, ze které se budou klientům distribuovat aktualizace detekčních modulů a instalační balíčky.
oPro přesměrování komunikace ESET Management Agentů na ESMC Server.
• Mobile Device Connector – komponenta, která zajišťuje komunikaci mezi ESET Security Management Center a
mobilními zařízení s OS Android (aplikací ESET Endpoint Security pro Android), případně operačním systémem
iOS.
• ESMC virtuální appliance – připravený virtuální stroj založený na operačním systému CentOS 7 s ESET Security
Management Center určený pro provoz ve virtualizovaném prostředí.
• ESET Security Management Center Virtual Agent Host – komponenta ESET Security Management Center,
která virtualizuje agenty chráněných virtuálních strojů ve VMware prostředí prostřednictvím produktu ESET
Virtualization Security. Toto řešení vám přináší do agent-less prostředí stejné možnosti automatizace, využití
dynamických skupin a správy úloh jako v případě fyzických stanic, na kterých je nainstalován ESET Management
Agent. Zároveň v ESMC Web Console máte k dispozici informace o z těchto virtuálních stanic.
• Mirror tool – představuje řešení aktualizaci modulů v offline sítích, které nemají přístup k internetu.
Prostřednictvím tohoto nástroje vytvoříte lokální kopii aktualizačních serverů i online repozitáře s instalačními
balíčky.
• Migration Assistant – usnadní vám přechod z ERA 5 na ESMC 7. Tento nástroj dokáže převést data ERA 5.x do
intermediate databáze, kterou následně můžete importovat do ESMC 7.
• Prostřednictvím ESET Remote Deployment tool můžete nasadit all-in-one instalační balíček vytvořený v ESMC
Web Console. Jedná se o pohodlný způsob, jak na stanice můžete vzdáleně nasadit ESET Management Agenta
společně s bezpečnostním produktem ESET.
• ESET Business Account –nový licenční portál, prostřednictvím kterého můžete spravovat všechny své licence.
Pro více informací o aktivaci bezpečnostních produktů přejděte do kapitoly ESET Business Account v této
příručce, případně se podívejte do uživatelské příručky k samotnému portálu. Pokud máte k dispozici pouze
uživatelské jméno a heslo, na tomto portále si je můžete převést na licenční klíč.
• ESET Enterprise Inspector – je komplexní EDR (Endpoint Detection and Response) systém, který nabízí
následující funkce: detekce incidentů, správu incidentu a reakce na ně, sběr dat, indikaci na kompromitaci
systémů, detekci anomálií, detekci chování a poručení firemní politiky.

Podporované prohlížeče, ESET produkty a jazyky
V této kapitole uvádíme souhrnné informace o podporovaných operačních systémech, internetových prohlížečích
a produktech ESET, které je možné prostřednictvím ESET Security Management Center spravovat.
• Windows, Linux a macOS

ESET Security Management Center Web Console funguje korektně v následujících internetových prohlížečích:
Webový prohlížeč
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
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Webový prohlížeč
Google Chrome
Safari
Opera
Internet Explorer podporován od verze ESET Security Management Center 7.1.

Poznámka
Pro plynulý běh ESMC Web Console doporučujeme používat vždy nejnovější verzi internetového
prohlížeče.

Aktuální verze produktů ESET, které je možné spravovat prostřednictvím
ESET Security Management Center 7.2
Produkt
Verze produktu
ESET Endpoint Security pro Windows*
5.x, 6.5+, 7.x, 8.x**
ESET Endpoint Antivirus pro Windows*
5.x, 6.5+, 7.x, 8.x**
ESET Endpoint Security pro macOS
6.x
ESET Endpoint Antivirus pro macOS
6.x
ESET Endpoint Security pro Android
2.x
ESET File Security pro Windows Server*
6.5, 7.x
ESET File Security pro Microsoft Azure*
6.5
ESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server* 6.5, 7.x
ESET Security pro Microsoft SharePoint Server*
6.5, 7.x
ESET Mail Security pro IBM Domino Server*
6.5, 7.x
ESET File Security pro Linux:
7.x
ESET Security pro Kerio
6.5
ESET Endpoint Antivirus pro Linux:
7.x
ESET Virtualization Security
1.x
ESET Dynamic Threat Defense
ESET Enterprise Inspector
1.x
ESET Full Disk Encryption
* Informace týkající se kompatibility s produkty ESET Endpoint a Server Security ve verzích 6.0-6.4.naleznete v naší
Databázi znalostí.
**Nejnovější možnosti pro správu ESET Endpoint (například tvorba IDS pravidel firewallu) jsou dostupné pouze v
ESET PROTECT 8.

Poznámka
• Starší verze produktů ESET pro ochranu Windows Server neuvedené v tabulce výše není možné
prostřednictvím ESET Security Management Center 7 spravovat.
• Doporučujeme se seznámit s životním cyklem firemním produktů.
• Prostřednictvím ESET Security Management Center 7.2 není možné spravovat produkty ESET
Server Security a ESET Endpoint ve verzi 6.4 a starší.
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Starší verze produktů ESET, které je možné spravovat prostřednictvím
ESET Security Management Center 7.2
Produkt
Verze produktu
ESET File Security pro Microsoft Windows Server
4.5.x
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pro OS X
4.x*
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pro Linux Desktop 4.x
ESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server
4.5.x
ESET Mail Security pro IBM Lotus Domino
4.5.x
ESET Security pro Microsoft Windows Server Core
4.5.x
ESET Security pro Microsoft SharePoint Server
4.5.x
ESET Security pro Kerio
4.5.x
ESET Mail Security pro Linux/FreeBSD
4.5.x
ESET File Security pro Linux/FreeBSD
4.5.x
ESET Gateway Security pro Linux/FreeBSD
4.5.x
ESET NOD32 Antivirus Business Edition
4.2.76*
ESET Smart Security Business Edition
4.2.76*
* kompatibilita s ESMC není garantována

Produkty podporující aktivaci prostřednictvím automaticky se obnovující
licence
Produkt
Dostupné od verze
ESET Endpoint Antivirus/Security pro Windows 7.0
ESET Endpoint Antivirus/Security pro macOS
6.6.x
ESET Endpoint Security pro Android
2.0.158
ESET Mobile Device Management pro Apple iOS 7.0
ESET Virtualization Security pro VMware
1.7
ESET File Security pro Microsoft Windows Server 7.0
ESET Security Management Center
7.0
ESET Mail Security pro Microsoft Exchange
7.0
ESET File Security pro Windows Server
7.0
ESET Mail Security pro IBM Domino
7.0
ESET Security pro Microsoft SharePoint Server 7.0
ESET File Security pro Linux:
7.0
ESET Endpoint Antivirus pro Linux:
7.x

Podporované jazyky
Jazyk
English (United States)
Arabic (Egypt)
Chinese Simplified
Chinese Traditional
Croatian (Croatia)
Czech (Czech Republic)
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Kód
en-US
ar-EG
zh-CN
zh-TW
hr-HR
cs-CZ

French (France)
fr-FR
French (Canada)
fr-CA
German (Germany)
de-DE
Greek (Greece)
el-GR
Hungarian (Hungary)* hu-HU
Indonesian (Indonesia)* id-ID
Italian (Italy)
it-IT
Japanese (Japan)
ja-JP
Korean (Korea)
ko-KR
Polish (Poland)
pl-PL
Portuguese (Brazil)
pt-BR
Russian (Russia)
ru-RU
Spanish (Chile)
es-CL
Spanish (Spain)
es-ES
Slovak (Slovakia)
sk-SK
Turkish (Turkey)
tr-TR
Ukrainian (Ukraine)
uk-UA
* V tomto jazyce je dostupný pouze produkt, nikoli online příručka.

Začínáme s ESET Security Management Center
ESMC Web Console představuje centrální nástroj pro správu ESET Security Management Center a vzdálenou
konfiguraci bezpečnostních produktů ESET ve vaší síti. Dostupná je po nainstalování ESET Security Management
Center, resp. nasazení ESMC virtuální appliance a připojíte se k ní z jakéhokoli zařízení v síti s internetovým
prohlížečem.
Po úspěšné instalaci ESET Security Management Center můžete přejít ke konfiguraci. V následujících kapitolách
vám ukážeme doporučené kroky, které byste měli provést po instalaci produktu.

První kroky po nasazení ESMC serveru
1.Nejprve si v internetovém prohlížeči otevřete ESMC Web Console a přihlaste se.
2.Do ESET Security Management Center přidejte své licence.
3.Přidejte do ESMC struktury počítače, servery nebo mobilní zařízení.
4.Všem počítačům přiřaďte předdefinovanou politiku Seznam aplikací – Zjistit všechny nainstalované
aplikace.
5.Vytvořte si dynamickou skupinu, která vám vyfiltruje stanice s nainstalovanými produkty ESET určenými
pro domácnosti.
6.Prostřednictvím klientské úlohy pro odinstalaci aplikace odeberte bezpečnostní řešení třetích stran.
7.Klientskou úlohu pro instalaci aplikace využijte pro nasazení bezpečnostní produktu na stanici (pokud jste
jej nenainstalovali společně s agentem prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku).
8.Stanicím s nainstalovaným bezpečnostním produktem ESETpřiřaďte politiku s doporučeným nastavením.
Využít můžete například předdefinovanou politiku pro Windows stanice s názvem Antivirus – Maximální
zabezpečení – Doporučeno. Pro více informací se přejděte do kapitoly Jak spravovat produkty ESET
Endpoint prostřednictvím ESET Security Management Center?
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Další doporučené kroky
• Seznamte s ESMC Web Console – rozhraním, které budete používat pro vzdálenou správu bezpečnostních
produktů ESET.
• V průběhu instalace se vytvoří výchozí účet Administrator. Doporučujeme si poznamenat přihlašovací
údaje k tomuto účtu a uschovat je na bezpečném místě. Dále si vytvořte nový uživatelský účet a přiřaďte mu
potřebnou sadu oprávnění.

Důležité
Pro každodenní používání ESMC nedoporučujeme využívat předdefinovaný účet Administrator. Měli
byste ho používat jako servisní účet v případě, kdy se vyskytne problém s jinými uživatelskými účty.
V takovém případě se můžete stále přihlásit pod účtem Administrator a problémy vyřešit.
• Pro monitorování klientů a stavu sítě využijte oznámení a přehledy. Tato upozornění si můžete nechat
zasílat například na e-mail nebo si je zobrazit v přehledech.
• Pro zabránění ztráty dat doporučujeme pravidelně zálohovat databázi.
• Exportujte si veřejný klíč certifikační autority a klientské certifikáty a uložte je na bezpečné místo. Pokud je
použijete při opětovné instalaci ESMC serveru, například po jeho pádu, nebude nutné znovu nasazovat ESET
Management agenty.

Důležité kroky po aktualizaci z ERA
Pokud jste provedli aktualizaci z ERA 6.5, zkontrolujte uživatele a sady oprávnění, případně nastavení serveru. To
vše z důvodu změn v bezpečnostním modelu v ESET Security Management Center. Objektem nejsou pouze
počítače, ale také úlohy, oznámení, politiky, certifikáty, instalační balíčky nebo sady oprávnění. Pro více informací
přejděte do kapitoly seznam oprávnění.
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Poznámka
Po provedení aktualizace ESMC doporučujeme před opětovným načtením Web Console smazat
cache a cookies ve vašem prohlížeči.

Uživatelé a sady oprávnění
Administrátor by měl zkontrolovat všechny uživatele a jim přiřazené sady oprávnění. Nový bezpečnostní model je
založen na statických skupinách, proto doporučujeme navrhnout si vhodnou strukturu skupin a dle nich vytvořit
oprávnění. Oprávnění můžete přiřadit nativním uživatelům i namapovaným doménovým skupinám.

Důležité
Nezapomeňte uživatelům nastavit domovskou skupinu a přiřadit oprávnění, které jim zajistí přístup
do této skupiny. Všechny objekty, které uživatel vytvoří, se automaticky umístí do jeho domovské
skupiny.
Po provedení aktualizace budou uživatelé rozděleni na dvě skupiny:
• Pro uživatelé, kteří neměli v ERA přiřazené oprávnění pro přístup k nejnadřazenější skupině Všechna
zařízení, nebude v ESMC tato skupina jejich domovskou. Tito uživatelé nebudou mít přiřazeno nové
oprávnění pro přístup ke skupinám a počítačům, proto po přihlášení neuvidí žádná zařízení.
• Uživatelům, kteří měli měli v ERA oprávnění pro přístup ke statické skupině Všechna zařízení, přístup
zůstane. Automaticky jim bude přiděleno nové oprávnění pro přístup ke skupinám a počítačům.

Úlohy a podmínky spuštění
Klientské úlohy a Serverové úlohy naleznete v hlavním menu na záložce Úlohy.
Od verze ERA 6.5 může mít každá serverová úloha právě jednu podmínku spuštění. Počet serverových úloh se po
provedení aktualizace na novou verzi automaticky navýší o počet přidělených podmínek spuštění. Vytvořené
serverové úlohy a jejich podmínky spuštění si zkontrolujte v sekci Úlohy > Serverové úlohy.

Přehledy, šablony a další objekty
Po provedení aktualizace patří všechny objekty pod nejnadřazenější statickou skupinu Všechna zařízení. Jako
administrátor máte několik možnosti, jak dalším uživatelům k těmto objektům umožnit přístup:
• Vytvořte kopii objektů a přesuňte je do jejich domovské skupiny.
• Přesuňte objekty do sdílené skupiny, do níž mají přístup ostatní uživatelé.
• Uživatelům přiřaďte sadu oprávnění, která jim zajistí přístup do konkrétní statické skupiny (například
Všechna zařízení, ale omezte přístup jen na konkrétní typ objektu – například politiky.

Statické a dynamické skupiny
Základním prvkem nového bezpečnostního modelu představeného v ESMC 7 jsou statické skupiny. Každý objekt
se nachází právě v jedné statické skupině. Po dokončení aktualizace se struktura skupin (statických ani
dynamických) nezmění. Uživatelům však musíte přidělit oprávnění pro přístup ke skupině objektů – nastavit jim
domovskou skupinu a oprávnění pro manipulaci s objekty, které se nacházejí v jiných skupinách.
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Otevření ESMC Web Console
ESET Security Management Center Web Console představuje uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého
můžete ovládat ESMC Server. Jedná se o centrální místo pro vzdálenou správu všech klientů a bezpečnostních
produktů ESET. Webovou konzoli ESMC si zobrazíte na jakémkoli zařízení s internetovým prohlížečem.
ESMC Web Console můžete zobrazit několika způsoby:
• Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží Web Console) zadejte do internetového prohlížeče
následující adresu:
https://localhost/era/
• Z jakéhokoli místa s přístupem k serveru, na kterém běží ESMC Web Console, zadejte do internetového
prohlížeče následující adresu:
https://nazev_nebo_ip_adresa_serveru/era/
kde "nazev_vaseho_serveru" nahraďte platným názvem serveru nebo IP adresou.
▪Pro přihlášení k ESMC Virtual appliance použijte následující adresu:
https://[IP_adresa]:8443/
Kde "[IP adresa]" nahraďte IP adresou ESMC virtuálního stroje.
▪Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží ESMC Web Console) klikněte na Start > Všechny programy >
ESET > ESET Security Management Center > ESET Security Management Center Web Console. Následně se
ve výchozím internetovém prohlížeči zobrazí ESMC Web Console. Tento krok neplatí pro ESMC Virtual
appliance.
Pokud na webovém serveru běží ESMC Web Console, zobrazí se po zadání správné adresy následující obrazovka:

Pro přihlášení k ESMC Web Console použijte heslo, které jste si nastavili v průběhu instalace. Po zaškrtnutí
možnosti Přihlásit do domény můžete pro přihlášení použít přihlašovací údaje doménového administrátora. Po
zaškrtnutí možnosti Povolit relaci ve více záložkách můžete mít ESMC Web Console otevřenou ve více záložkách
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internetového prohlížeče. Pro více informací přejděte do kapitoly přihlášení k ESMC Web Console.

Poznámka
Pokud máte potíže s přihlášením nebo potřebujete zjistit význam jednotlivých hlášení, přejděte do
kapitoly Web Console – řešení problémů.

Průvodce prvotním spuštěním
Při prvním přihlášení do ESET Security Management Center Web Console se zobrazí průvodce prvotním
spuštěním. Tento průvodce vás seznámí s nejdůležitějšími částmi ESMC Web Console, představí ESET
Management Agenta a bezpečnostní produkty ESET. Přiblíží vám záložku Počítače, vysvětlí rozdíl mezi statickými a
dynamickými skupinami, nastíní fungování úloh, politik a představí vám ESET Management Agenta,
prostřednictvím kterého budete vzdáleně ovládat zařízení i bezpečnostní produkt.
Na závěr vám umožní vytvořit all-in-one instalační balíček ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu
ESET (například ESET Endpoint Security).

Důležité
All-in-one instalační balíček (.exe) je dostupný pouze pro Windows.
Průvodce můžete kdykoli ukončit kliknutím na možnost Zavřít průvodce. Tím přejdete přímo do ESMC Web
Console. Při příštím přihlášení do ESMC se již průvodce nezobrazí. Průvodce si můžete kdykoli zobrazit kliknutím
na
Nápověda > Průvodce prvotním spuštěním.
Pro zobrazení průvodce vytvořením all-in-one instalačního balíčku klikněte v menu Rychlé odkazy na položku
Další možnosti nasazení.

Důležité
Pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku musí mít uživatel oprávnění pro nasazení agenta.
Pokud se přihlásíte například pod účtem s oprávněním pro asistovanou instalaci nebo oprávněním
pouze pro čtení, průvodce nezobrazí poslední část pro vytvoření instalačního balíčku.
Pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku vyberte:
1.Jazyk – vyberte jazyk, ve kterém chcete bezpečnostní produkt nainstalovat.
2.Produkt – po kliknutí vyberte bezpečnostní produkt ESET, který se nainstaluje společnosti ESET
Management.

Poznámka
Pokud v seznamu nevidíte žádný balíček, nemáte přístup k repozitáři. Zkontrolujte konektivitu do
internetu, případně v Nastavení serveru ověřte, zda máte v poli Repozitář zadanou hodnotu
AUTOSELECT. Detailní informace naleznete v kapitole Rozšířená nastavení serveru.
3.Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady
ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.
4.Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti
ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data
zasílána do společnosti ESET.
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5.Licence (volitelné) – licenci můžete přidat některým ze způsobů popsaným v kapitole Správa licence.
Pokud jste již licenci přidali, ze seznamu licencí jednoduše vyberte tu, kterou chcete v průběhu instalace
použít pro aktivaci bezpečnostního produktu. Pokud licence nevybere, můžete vytvořit instalační balíček
bez ní, a produkt aktivovat později. Přidávat nebo odebírat licence může pouze administrátor, jehož
domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí.
6.Po vybrání možnosti Zobrazit rozšířená nastavení můžete:
• Spustit ESET AV Remover – pokud integrujete tento nástroj do instalačního balíčku, při jeho spuštění
dojde k vyhledávání a případnému odinstalování bezpečnostních řešení třetí stran.
• Vybrat jiný certifikát agenta, případně k němu zadat heslo. To je potřeba, pokud jste například v
průběhu instalace ESMC definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování
komunikace agenta. V opačném případě ponechte pole Heslo k certifikátu prázdné.

Důležité
V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při
inicializaci agenta.
• Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESMC serveru prostřednictvím Proxy vyberte
možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Server, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Do
pole Server zadejte adresu stroje, na kterém běží HTTP Proxy. HTTP Proxy standardně běží na portu
3128. V případě potřeby port změňte. Ujistěte se, že jste zadali port, který odpovídá konfiguraci vaší
HTTP Proxy.

Důležité
Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci.
Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude
funkční.
oAktivujete-li možnost Použít záložní připojení, ESET Management Agent se, v případě nedostupného
proxy serveru, pokusí s ESMC navázat spojení přímo.
7.Full Disk Encryption – tato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk
Encryption.
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8.Pro dokončení klikněte na tlačítko Vytvořit balíček. Následně se vygenerují odkazy pro stažení 32bitového a 64-bitového instalačního balíčku. Kliknutím na požadovaný balíček zahájí server jeho stahování.
Po dokončení procesu budete vyzváni k vybrání místa, do kterého chcete instalační balíček (například
PROTECT_Installer_x32_cs_CZ.exe nebo PROTECT_Installer_x64_cs_CZ.exe) uložit. Klikněte na tlačítko
Uložit soubor.
9.Stažený instalační balíček spusťte na klientské stanici. Spuštěním balíčku na koncovém zařízení na něj
nainstalujete ESET Management Agenta, bezpečnostní produkt ESET a připojíte jej do ESMC. Pro více
informací týkající se instalace přejděte do kapitoly průvodce instalací.

Poznámka
Po prvním přihlášení do ESMC Web Console doporučujeme spustit klientskou úlohu pro aktualizaci
operačního systému na server, kde běží ESET Security Management Center.

Seznámení s ESMC Web Console
ESET Security Management Center Web Console představuje uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého
můžete ovládat ESMC Server. Jedná se o centrální místo pro vzdálenou správu všech klientů a bezpečnostních
produktů ESET. Webové rozhraní je dostupné z jakéhokoli zařízení s podporovaným internetovým prohlížečem,
které má přístup k internetu. Při prvním přihlášení do Web Console se zobrazí průvodce prvotním spuštěním.
Základní principy pro používání uživatelského rozhraní ESMC Web Console:
• Jméno aktuálně přihlášeného uživatele je zobrazeno v pravém horním rohu společně se zbývajícím
intervalem do automatického odhlášení. Odhlásit se můžete kdykoli kliknutím na ikonu umístěnou vlevo od
zobrazeného času zbývajícího do automatického odhlášení. Při neaktivitě budete automaticky odhlášeni po
uplynutí zobrazeného intervalu.
• Pro změnu uživatelského nastavení klikněte v pravém horním rohu ESMC Web Console na jméno
přihlášeného uživatele.
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• Po najetí na položku
Nápověda se zobrazí menu s nápovědou. První položka v zobrazeném menu vede
vždy do dokumentace k právě zobrazené stránce/části konzole.
• Hlavní menu je neustále dostupné v levé části obrazovky, kromě případu, kdy je aktivní průvodce prvotním
spuštěním. Menu si můžete v případě potřeby zmenšit kliknutím na ikonu
Sbalit menu. Pro obnovení
jeho velikosti klikněte na ikonu
• Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka
se zobrazí kontextové menu.
• Kliknutím na tlačítko
aktualizujete zobrazená data.
• Po kliknutí na logo ESET Security Management Center přejděte na Nástěnku.

Přehledné informace o stavu ESET Security Management Center a vaší infrastruktury naleznete v hlavním menu
na záložce Stav serveru. Zároveň tato sekce poslouží jako průvodce doporučenými akcemi.
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Obrazovky se stromovou strukturou mají specifické ovládací prvky. Stromová struktura je zobrazena v levé části
obrazovky a související akce jsou zobrazeny ve spodní části. Po kliknutí na položku stromu se v pravé části okna
zobrazí podrobnější informace.
Prostřednictvím tabulek můžete spravovat jednotlivé klienty nebo celé skupiny (pokud vyberete více řádků
tabulky). Po kliknutí na řádek se zobrazí kontextové menu k dané položce. Data zobrazená v tabulkách můžete
filtrovat a třídit.
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Objekty v ESMC můžete upravovat prostřednictvím průvodců. Všichni průvodci mají společné prvky:
• Jednotlivé kroky jsou zobrazeny pod sebou.
• Kdykoli se můžete vrátit na předchozí krok.
• Na neplatné zadání budete upozorněni ve chvíli, kdy přejdete na další pole. Pole s chybně zadanými daty
se v průvodci zvýrazní. Kdykoli si můžete rychle zobrazit chybně zadaná nebo chybějící data kliknutím na
tlačítko Vyžadovaná nastavení.
• Tlačítko Dokončit není dostupné, pokud nejsou všechny zadané údaje správné.

Jak spravovat produkty ESET Endpoint prostřednictvím
ESET Security Management Center?
Předtím, než začnete ESMC používat ke správě bezpečnostních produktů ESET ve vaší síti, doporučujeme provést
prvotní nastavení. V sekci Stav serveru máte přístup k nejdůležitějším nastavením, ale zároveň také informace,
zda je vše korektně nastaveno a své uplatnění najde nejen při prvotním spuštění, obzvláště, pokud jste přeskočili
Průvodce prvotním spuštěním. Níže uvádíme základní informace ke správě bezpečnostních produktů
prostřednictvím ESMC Web Console společně s přehledem akcí, které můžete vzdáleně provádět.

Instalace ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu
Abyste mohli prostřednictvím ESET Security Management Center spravovat koncové stanice, je nutné na ně
nainstalovat ESET Management Agenta. Agenta na stanici můžete nainstalovat samostatně nebo společně s
bezpečnostním produktem. Předtím, než se pustíte do instalace, doporučujeme do ESET Security Management
Center nahrát licenci. Ušetříte si tím dodatečné kroky spojené s aktivací produktu. Bezpečnostní produkt můžete
na stanici nainstalovat těmito způsoby:
• Ručním spuštěním instalačního balíčku obsahujícího agenta i bezpečnostní produkt ESET, případně
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vzdáleně prostřednictvím nástroje ESET Remote Deployment Tool.
• Prostřednictvím klientské úlohy na instalaci aplikace nainstalujete bezpečnostní produkt na zařízení s již
nasazeným ESET Management Agentem.

Správa bezpečnostního produktu prostřednictvím ESET Security
Management Center
Veškeré nastavení bezpečnostního produktu provedete z ESMC Web Console. Veškeré nastavení bezpečnostního
produktu provedete prostřednictvím politik, které můžete přiřazovat skupinám nebo konkrétním zařízením.
Vytvořit si můžete například politiku, ve které například uživateli zablokujete přístup na konkrétní webovou
stránku, změníte citlivost skeneru (dostupné od ESET Endpoint 7.2), nebo změníte jiné nastavení bezpečnostního
produktu. Pokud na zařízení aplikujete více politik, dojde k jejich sloučení, jak je uvedeno na tomto příkladu.
Nastavení vynucená politikami z ESMC nemůže uživatel lokálně měnit. V případě potřeby můžete uživateli na
dočasnou dobu povolit změnu nastavení. To se hodí při řešení problémů. Až uživatel odhalí příčinu nekorektního
chování, můžete si stáhnout upravenou konfiguraci a převést ji do politiky.
Pro správu koncových stanic slouží úlohy. Klientské úlohy vytvořené v konzoli provádí na cílové stanici ESET
Management Agent. Níže uvádíme přehled nejčastěji používaných úloh:
• Aktualizace modulů (včetně detekčního jádra)
• Volitelná kontrola počítače
• Spuštění příkazu
• Vyžádání konfigurace

Reportování stavu počítače a získávání informací do ESET Security
Management Center
Každá stanice je do ESET Security Management Center připojená prostřednictvím ESET Management Agenta.
Agent reportuje do ESMC nejen informace o hardware i software. Výchozí interval připojení/replikace dat je 60
sekund, ale v případě potřeby jej můžete změnit prostřednictvím politiky pro ESET Management Agenta. Dále do
ESMC přeposílá také protokoly ze všech nainstalovaných produktů ESET.
Informace nejen o nainstalovaných ESET aplikacích, ale také operačním systému naleznete v detailech každého
zařízení (na záložce Počítače. V hlavním menu na záložce Počítače najděte konkrétní zařízení, klikněte na něj a
vyberte možnost Zobrazit detaily. V sekci
Konfigurace si můžete zobrazit seznam všech politik, které na
zařízení aplikujete a vyžádat si aktuální konfiguraci nainstalovaných ESET produktů. Pokud chcete ze systému
získat veškeré informace, na záložce SysInspector můžete zažádat o vygenerování detailního protokolu a následně
si jej prohlédnout přímo ve webovém prohlížeči (tato možnost je dostupná pouze pro stanice s OS Windows).
Seznam všech detekcí na zařízeních ve vaší síti naleznete v hlavním menu Web Console v sekci Detekce. Detekce
pro konkrétní zařízení si můžete zobrazit přímo na záložce Počítače. Vyberte zařízení, v kontextovém menu
klikněte na Zobrazit detaily a přejděte na záložku Detekce a karanténa. Pokud na stanici běží také ESET Enterprise
Inspector agent, naleznete zde také Enterprise Inspector oznámení.
Pro zobrazení dat ze stanic ve vaší síti využijte přehledy, které můžete vygenerovat jednorázově, zobrazit si je na
nástěnce nebo naplánovat jejich pravidelné generování a doručení. Přehledy představují nejrychlejší cestu k
získání požadovaných dat. Využít můžete předdefinované přehledy, případně si vytvořte vlastní. Využít můžete
předdefinované přehledy, které vám poskytnou například agregované informace o stavu vaší infrastruktury,
zobrazí hromadně data o nainstalovaných aplikacích, nebo detekcích.
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Důležité
Uživatel může použít pouze přehledy, ke kterým má přístup. Standardně jsou všechny
předdefinované šablony přehledů uloženy v nejnadřazenější statické skupině Všechna zařízení. V
přehledech se uživateli zobrazí výhradně data (počítače a události) z objektů, ke kterým má přístup.
Pokud konkrétní šablonu sdílí mezi sebou více uživatelů, každý z nich uvidí pouze data ze zařízení, ke
kterým má přístup. Více informací naleznete v kapitole seznam oprávnění.

ESET Push Notification Service
ESET Push Notification Service (EPNS) zajišťuje příjem zpráv od ESMC serveru, pokud má oznámení pro klienta.
Spojení funguje tak, aby ESMC mohl okamžitě klientovi odeslat (push) notifikaci. Pokud dojde k přerušení spojení,
klient se jej pokusí znovu navázat. Hlavním důvodem persistentního spojení je zajištění příjmu zpráv na straně
klienta.
Uživatel Web Console může prostřednictvím EPNS odeslat žádost o probuzení – mezi ESMC serverem a ESET
Management agenty ve verzi 7.x. Při každé žádosti o probuzení se zasílá zároveň Wake On Lan. Adresy multicastu
pro Wake on LAN můžete definovat v Nastavení serveru.

Detaily spojení
Pro fungování žádosti o probuzení prostřednictvím EPNS musí být ESET Management Agent i ESMC Server
schopen komunikovat s EPNS serverem. Pokud agenti nedokáží navázat spojení s EPNS, probudí se pouze na
základě Wake-Up call.
Detaily spojení
Zabezpečení
Protokol
Port

SSL
MQTT (machine-to-machine connectivity protocol)
• primární: 8883
• záložní připojení: 443 a proxy port definovaný v politice ESET Management agenta
Port 8883 je preferovaný, protože se jedná o MQTT port. 443 je pouze záložní port a je sdílen
s jinými službami. Může tedy dojít k tomu, že firewall přeruší spojení na portu 443 z důvodu
nečinnosti nebo při dosažení maximálního limitu otevřených připojení s HTTP Proxy
serverem.

epns.eset.com
Adresa
Kompatibilita proxy Pokud pro směrování komunikace používáte HTTP Proxy, Wake-Up call se odešle
prostřednictvím ní. Autentifikace není podporována. Ujistěte se, že máte politikou pro agenta
správně nakonfigurovanou HTTP Proxy na stanicích, na které Wake-up call zasíláte. V případě
nefunkční HTTP Proxy se Wake-up call zašle přímo.

Kompatibilita s ERA 6.x
• ERA 6.x agenti nedokáží přijmout žádosti zaslané ESMC 7.x. ERA 6.x agenti přijmout pouze Wake On Lan,
který probudí počítače ve stejné síti. Nicméně Wake On Lan nevynutí replikaci dat ESET Management
Agenta.
• ESET Management Agenti přijímají žádosti pouze prostřednictvím EPNS, nikoli z ERA 6.x serveru.
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Z tohoto důvodu nejsou ERA 6.x agenti kompatibilní s ESET Security Management Center serverem ve verzi 7, a
opačně.

Řešení problémů
• Ujistěte se, že ve firewallu máte povolenou komunikaci na EPNS server, viz detaily komunikace v tabulce
výše.
• Ujistěte se, že agenti i server mají přímou viditelnost na EPNS server.

VDI, klonování a detekce hardware
ESET Security Management Center podporuje VDI prostředí, klonování stanic a ne-persistentní úložiště. Tato
funkce vyžaduje označení některého stroje jako master, případně vyřešení rozhodnutí při detekci klonů nebo
změně hardware.
• Dokud nevyřešíte rozhodnutí, klientská stanice nebude replikovat data do ESMC serveru. Stanice si při
svém připojení pouze ověří, zda již bylo rozhodnutí vyřešeno.
• Vypnutí detekce hardware je nevratný proces, proto byste jej měli používat s opatrností a pouze na
fyzických zařízeních!
• Pro vyřešení většího množství rozhodnutí použijte na záložce Stav serveru dlaždici Rozhodnutí.

Jaké typy operační systémy a hypervizory jsou podporovány?
Varování
Před tím, než začnete ESMC používat ve svém VDI prostředí, seznamte se v naší Databázi znalostí s
podporovanými a nepodporovanými funkcemi jednotlivých VDI prostředí.
• Pouze platforma Windows od Windows XP SP2 x64 a novější.
• ESET Virtual Agent hosti nejsou podporováni.
• ESET Full Disk Encryption není podporován.
• Mobilní zařízení spravovaná prostřednictvím MDM nejsou podporována.
• Linkované klony Virtual Boxu není možné od sebe odlišit.
• Zcela výjimečně může sám ESMC rozhodnout o vypnutí detekce hardware. To se stane v případě, kdy
ESMC hardware nepovažuje za důvěryhodný.
• Podívejte se na seznam podporovaných konfigurací:
oCitrix PVS 7.0+ s fyzickými stanicemi
oCitrix PVS 7.0+ s virtuálními stanicemi v Citrix XenServer 7+
oCitrix PVS 7.0+ a Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+
oCitrix Machine Creation Services
o(bez) Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+
oVMWare Horizon 7.x s VMWare ESXi (instantní klony nejsou podporovány)
oMicrosoft SCCM (pro znovuzavádění obrazů)

VDI prostředí
Ve VDI poolu můžete použít master stanici s již nainstalovaným ESET Management Agentem. Není vyžadován VDI
konektor, veškerou komunikaci zajišťuje ESET Management Agent. ESET Management Agenta 7 je však nutné na
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stanici nasadit dříve, než ji umístíte do VDI poolu (katalogu stanic).
• Před vytvořením VDI poolu označte zařízení jako master. V Detailech počítače klikněte na tlačítko
Hardware. Z kontextového menu vyberte možnost Označit jako master pro klonování (spojit s existujícím
počítačem).
• Při odstranění master stanice z ESMC se zakáže obnovení (klonování) identity. Nové stanice z poolu
následně vždy získají novou identitu a vytvoří se pro ně ve Web Console nový záznam.
• Při prvním připojení stanice z VDI poolu je interval replikace striktně nastaven na 1 minutu. Po několika
prvotních replikacích se interval převezme z masteru.
• Nikdy nevypínejte detekci hardware pro zařízení ve VDI poolu.
• Master stroj můžete provozovat paralelně s klony a udržovat si jej aktuální.

Klonování stanic na hypervizoru
Klonovat můžete běžné stanice. Vyčkejte na připojení stanice a při rozhodnutí vyberte možnost Vytvořit počítač
pouze jednou.

Zavádění systémů na fyzické počítače z předpřipravených obrazů
Při instalaci nových počítačů ze zdrojového obrazu můžete mít v systému již nainstalovaného ESET Management
agenta. V tomto případě máte dvě možnosti, jak situaci z pohledu ESMC řešit:
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1.ESMC vytvoří nový počítač po každém nasazení systému.
• Při připojení stanice vyřešte rozhodnutí manuálně a vyberte možnost Vytvořit pokaždé nový počítač.
• Před zahájením klonování označte stanici jako master. V Detailech počítače klikněte na tlačítko Hardware
a vyberte možnost Označit jako master pro klonování (vytvořit nový počítač).
2.ESMC vytvoří nový počítač po každém nasazení systému, pokud došlo k jeho nasazení na novou stanici.
Pokud došlo k znovu zavedení systému na stanici, kterou již ESMC zná (byl na ní nainstalován ESET
Management Agent), dojde ke spojení s již existujícím záznamem.
• Při připojení stanice vyřešte rozhodnutí manuálně a vyberte možnost Spojit pokaždé s existujícím
počítačem.
• Před zahájením klonování označte stanici jako master. Z kontextového menu vyberte možnost Označit
jako master pro klonování (spojit s existujícím počítačem).

Varování
Pokud máte image (šablonu) svého master počítače, pravidelně jej aktualizujte. Nezapomeňte
image aktualizovat po provedení aktualizace nebo přeinstalování některé z ESET komponent
nainstalované na stanici, kterou používáte jako master.

Paralelní replikace
ESMC Server rozpozná a vyřeší paralelní replikaci více stanic pod jednou identitou. Na tuto událost budete
upozornění v Detailech počítače na záložce Upozornění ('Více připojení s identickým ID agenta'). Máte dvě
možností, jak tuto situaci vyřešit.
• Klikněte na zobrazené upozornění a vyberte související akci. Počítače budou rozděleny na jednotlivé
identity a dojde k trvalému vypnutí detekce hardware.
• Zcela výjimečně může vypnutí detekce hardware způsobit konflikt. V takovém případě představuje jediné
řešení úloha na obnovení klonovaného agenta.
• Při použití úlohy na obnovení klonovaného agenta nebude nutné deaktivovat detekci hardware.
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Řešení rozhodnutí o klonování
Při každém připojení stanice k ESMC Server se nový záznam vytvoří na základě dvou otisků hardware.
• UUID ESET Management agenta (univerzální jedinečný identifikátor) – změní se po přeinstalování ESET
Management Agenta (viz Duplicitní záznamy (agenti).
• otisku hardware stanice – změní se, pokud dojde ke klonování stanice nebo jejímu znovu zavedení.
Rozhodnutí se zobrazí v případě, kdy ESMC Server detekuje:
• klonované zařízení,
• změnu hardware na zařízení, na kterém je nainstalován ESET Management Agent.

Důležité
Zjištění otisku hardware není podporováno na:
• Linux, macOS, Android, iOS
• systémech spravovaných prostřednictvím ESET Virtual Agent Host (ESET Virtualization Security)
• stanicích bez ESET Management Agenta ve verzi 7 a novější
Po kliknutí na rozhodnutí se zobrazí dialogové okno Rozhodnutí, ve kterém máte na výběr následující možnosti
pro vyřešení dané situace:
Tento počítač bude používán pro klonování dalších strojů
Spojit pokaždé s existujícím
Tuto možnost vyberte v případě, že:
Více informací
počítačem
• Používáte počítač jako master a všechny nově
zavedené stroje chcete spojit s již existujícím záznamem
v ESMC.
• Používáte počítač jako master ve VDI prostředí a
očekáváte, že po jejich znovu zavedení se změní jejich
otisk hardware.
Vytvořit pokaždé nový počítač Tuto možnost vyberte, pokud jste počítač použili jako
Více informací
master a chcete, aby ESMC automaticky rozpoznával
klony tohoto počítače a vytvářel pro ně novou identitu.
Nepoužívejte ve VDI prostředích.
Vytvořit nový počítač pouze
Tuto možnost vyberte, pokud byl počítač naklonován
Více informací
jednou
pouze jednou. Tímto vytvoříte novou instanci pro
klonovaný stroj.

Nejedná se o klon, ale změnu hardware
Přijmout každou změnu
Tímto trvale vypnete detekci hardware pro dané zařízení. Tuto možnost
hardware
vyberte v případě, kdy došlo k reportování změn hardware, které se nestaly.

Varování
Mějte na paměti, že tato akce je nevratná!
Pokud detekci hardware vypnete , tuto informaci si zapamatuje
agent i server. Opětovným nasazeným agenta neobnovíte
vypnutou detekci HW. Stanice s vypnutou detekcí hardware
nejsou vhodné pro VDI scénáře, které podporuje ESMC.
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Přijmout tuto změnu hardware

Tuto možnost vyberte pro obnovení otisku hardware. Použijte ji v případě,
pokud došlo ke změně hardware. Další změny hardware budou reportovány.

Kliknutím na tlačítko Vyřešit potvrdíte váš výběr.

Duplicitní záznamy (agenti)
Pokud došlo k odinstalování ESET Management Agenta, ale počítač nebyl z Web Console odstraněn, po
opětovném nainstalování agenta se v ESMC vytvoří pro stejný počítač nový záznam. Rozeznáte je podle toho data
připojení, u jednoho záznamu se aktualizuje čas, u druhého nikoli. Tuto situaci nevyřešíte prostřednictvím
Rozhodnutí. Jedná se o výsledek nekorektního procesu odebrání. Situaci vyřešíte manuálně odstraněním
původního záznamu z konzole pomocí ikony . Mějte na paměti, že historie a související data s původním
záznamem budou ztracena.

Odstranění nepřipojujících se počítačů
Pokud ve VDI poolu počítačů nemáte správně nastavena rozhodnutí (viz výše), ve Web Console se pro každý
restartovaný počítač vytvoří nová instance. Instance počítačů se vám začnou ve Web Console hromadit a dojde k
překročení využití licence. Pro vyřešení této situace nedoporučujeme používat úlohu na odstranění nepřipojujících
se počítačů. Dojde tím k odstranění historie (protokolů) smazaných počítačů, nicméně nemusí dojít k uvolnění
licencí.

Překročení počtu klientů povolených licencí
Po naklonování stanice s nainstalovaným ESET Management Agentem a aktivovaným bezpečnostním produktem
může dojít k tomu, že si klon vyžádá další jednotku z licence. Tímto způsobem může brzy dojít k vyčerpání vaší
licence. Ve VDI prostředích použijte pro aktivaci produktů ESET offline licenční soubor a kontaktujte společnost
ESET za účelem úpravy své licence.
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Oznámení na klonované počítače
Připravili jsme pro vás tři oznámení, které můžete použít pro upozornění na situace související s klonováním a
změnu hardware. Tato oznámení si můžete podle potřeby přizpůsobit. Pro konfiguraci oznámení přejděte v
hlavním menu Web Console do sekce
Oznámení.
• První připojení počítače – upozorní vás na nově připojené zařízení ve vybrané statické skupině
(standardně je vybrána nejnadřazenější statická skupina Všechna zařízení). Tato možnost funguje pouze při
použití ESET Management Agenta ve verzi 7.x.
• Obnovení identity počítače – upozorní vás, pokud došlo ke změně identity počítače. Počítač byl
naklonován (z mastera nebo jiného zdroje).
• Detekováno potenciální klonování počítače – upozorní vás, pokud došlo k výrazné změně hardware nebo
zdroj klonování nebyl dříve označen jako master.

Identifikace hardware
ESMC získává detailní informace o každém připojeném zařízení a používá je k jejich rozpoznávání. Každé zařízení
ESMC zařadí do jedné z následujících kategorií, a zjistit ji můžete na záložce
Počítače ve sloupci Identifikace
hardware.
• Detekce hardware je zapnutá – detekce je aktivní a korektně funguje.
• Detekce hardware je zapnutá – detekce byla zakázána uživatelem nebo automaticky za strany ESMC
serveru.
• Žádné informace o hardware – nejsou k dispozici žádné informace o hardware, nebo na zařízení běží
nepodporovaný operační systém, případně je na něm nainstalovaná starší verze agenta.
• Detekce nevěrohodného hardware – detekci uživatel označil jako nedůvěryhodnou, a proto bude
vypnuta. Tento stav můžete zaznamenat pouze před dalším intervalem replikace, kdy jste vypnuli detekci.

Nasazení ESET Management Agenta
V této části příručky naleznete přehled všech možností, jak nasadit ESET Management Agent na klientské stanice
ve své síti. Agent představuje důležitou součást infrastruktury. Zajišťuje komunikaci mezi ESMC Serverem a
bezpečnostním produktem ESET nainstalovaným na stanici.

Přidání počítačů do ESMC struktury
Abyste mohli prostřednictvím ESET Security Management Center počítače ve své síti spravovat, je nutné je
nejprve do konzole přidat. Provést to můžete jedním z níže uvedených způsobů:
• Synchronizací s Active Directory
• RD Sensor
• Ruční přidání nového zařízení

Nasazení ESET Management Agenta
ESET Management Agenta můžete na klientskou stanici nasadit mnoha způsoby. Záleží na tom, zda chcete
nasazení provádět lokálně nebo vzdáleně.
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• Lokálně – nainstalujete ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ručně.

Poznámka
Tento způsob nasazení je vhodný pro malé sítě (do 50 počítačů), případně jej můžete využít při
testování. Pro hromadné nasazení ESET Management Agenta doporučujeme používat doménovou
politiku nebo SCCM.
• Vzdáleně – tuto možnost doporučujeme pro hromadné nasazení na velké množství stanic.

Přidání počítačů synchronizací s Active Directory
Synchronizaci ESET Security Management Center s Active Directory je zajišťována prostřednictvím serverové úlohy
Synchronizace statické skupiny. Jedná se o předdefinovanou úlohu, kterou je možné spustit již v průběhu
instalace ESET Security Management Center. Pokud je server, na který instalujete, připojen do domény,
synchronizace s Active Directory se provede automaticky a všechny počítače (organizační jednotky) budou přidány
do výchozí skupiny Všechna zařízení.
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Vytvořenou úlohu naleznete v hlavním menu v sekci Další > Serverové úlohy. Pro ruční spuštění synchronizace
vyberte typ úlohy Synchronizace statické skupiny a klikněte na tlačítko Spustit nyní. Pokud potřebujete vytvořit
novou synchronizační úlohu, klikněte na tlačítko Nová… a vyberte skupinu, do které chcete nové počítače přidat.
Dále vyberte objekty, které chcete synchronizovat, a co se má stát v případě výskytu duplicitních počítačů. Dále
zadejte údaje pro připojení k adresářovému serveru a režim synchronizace nastavte na Active Directory/Open
Directory/LDAP. Synchronizaci krok za krokem máme popsanou v Databázi znalostí.

Ruční přidání nového zařízení
Nové zařízení (počítač nebo mobilní zařízení) můžete do konzole kdykoli přidat ručně. Tuto možnost naleznete
přímo na záložce Počítače, případně Další > Skupiny.
1.Pro přidání nového počítače vyberte na záložce Počítače statickou skupinu, do které chcete zařízení
přidat. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka
a vyberte možnost
Přidat nové. Případně klikněte na
tlačítko Přidat nové a vyberte možnost Počítače….
2.Přidat počítače – k dispozici máte níže uvedené možnosti:
oZadejte IP adresu nebo název počítače, který následně ESET Security Management Center vyhledá v síti.
Volitelně můžete přidat popis počítače.
oPro přidání dalších počítačů klikněte na +Přidat. Pro odebrání záznamu ze seznamu klikněte na ikonu
koše
nebo využijte tlačítko Odstranit vše.
oVelké množství zařízení importovat z .csv souboru. Pro více informací přejděte do kapitoly Importování
CSV.
oKopírovat a vložit – po kliknutí můžete seznam počítačů zkopírovat ze schránky. Tato funkce funguje
podobně jako Import CSV.
3.Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
4.Nadřazená skupina – klikněte pro výběr jiné skupiny a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
5.Použít FQDN:
29

oVybráním této možnosti přeloží ESMC server zadanou IP adresu nebo název počítače na plně
kvalifikované jméno.
oOdškrtnutím této možnosti se naimportují názvy počítačů tak, jak jste je zadali. Import seznamu počítačů
(například .csv souboru bude po deaktivování této možnosti rychlejší.
6.Z rozbalovacího menu Detekce konfliktů vyberte akci, která se má provést, pokud již počítač v ESMC
existuje:
• Dotázat se při konfliktu: při výskytu kolize budete vyzváni k vybrání jedné z níže uvedených akcí.
• Přeskočit duplicitní zařízení: Nově přidávaný počítač bude přeskočen a nebude přidán do statické
skupiny.
• Vytvořit duplicitní zařízení: Nový počítač bude přidán, ale pod jiným názvem.
• Přesunout duplicitní zařízení do skupiny…: Konfliktní počítač bude přesunut z původní statické
skupiny do nadřazené skupiny.
7.Akci dokončete kliknutím na tlačítko Přidat.

Poznámka
Přidávání více zařízení může chvíli trvat. V závislosti na nastavené možnosti Použít FQDN se provádí
reverzní vyhledávání DNS.
8.Po kliknutí na tlačítko Přidat se zobrazí seznam přidaných zařízení. Okno můžete zavřít kliknutím na
tlačítko OK, případně přejít k nasazení agentů.
9.Po kliknutí na tlačítko Nasadit agenta se zobrazí dialogové okno, ze kterého si vyberte možnost vyhovující
vašim potřebám a konfiguraci sítě:
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Přidání počítačů prostřednictvím RD Sensor
Pokud nepoužijete synchronizaci s Active Directory, nejjednodušším způsobem, jak přidat nespravované počítače,
je použití nástroje RD Sensor. Monitoruje síť, ve které je nasazen, a pokud se do ní připojí zařízení, na kterém není
nainstalován agent, předá tuto informaci do ESMC.
Pokud již máte RD Sensor nainstalován, v hlavním menu Web Console přejděte do sekce Přehledy a klikněte na
dlaždici reprezentující přehled Nalezené počítače.
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V přehledu se zobrazují všechny počítače, které objevil RD Sensor. Množství zobrazovaných informací můžete
ovlivnit politikou pro RD Sensor. Pro přidání konkrétního počítače na něj klikněte a vyberte možnost Přidat…,
případně vyberte možnost Přidat všechny zobrazené položky… pro přidání všech nalezených počítačů.

Pokud jste přidali jeden počítač, postupujte podle kroků na obrazovce. Jako název, pod kterým se bude
identifikovat v ESMC Web Console, můžete ponechat zjištěný název počítače nebo zadejte vlastní. Zadat můžete
také Popis. V případě, že se v ESMC již nachází zařízení se stejným názvem budete na to upozorněni a vyzváni k
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provedení akce pro vyřešení konfliktu. Dostupné možnosti: Nasadit ESET Agenta, Přeskočit, Opakovat,
Přesunout, Duplikovat a Zrušit). Po úspěšném přidání počítače se zobrazí dialogové okno s možnosti Nasadit ESET
Agenta.
Pokud jste použili možnost Přidat všechny zobrazené položky... zobrazí se v novém dialogovém okně seznam
všech počítačů, které budou přidány. Pokud nechcete konkrétní záznam do ESMC přidat, klikněte na ikonu
vedle názvu počítače. Akci dokončete kliknutím na tlačítko Přidat. Po ověření seznamu klikněte na tlačítko Přidat
a následně vyberte akci, která se má provést v případě výskytu duplicit (dostupné možnosti: Přeskočit, Opakovat,
Přesunout, Duplikovat a Zrušit). Po úspěšném přidání počítačů se zobrazí dialogové okno s možnosti Nasadit ESET
Agenty.

Výsledky analýzy sítě ESET RD Sensor zapisuje do protokolu detectedMachines.log. V souboru se nachází
seznam všech počítačů, která tento nástroj objevil ve vaší síti. Obsah tohoto protokolu následně předává ESMC
Serveru. Protokol naleznete ve složce:
• Windows
C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log
• Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log

Konfigurace ESET Rogue Detection Sensor
prostřednictvím politiky
Chování ESET RD Sensor můžete změnit prostřednictvím politiky. Nejčastěji uživatelé používají tuto možnost ke
změně chování filtrování adres. Prostřednictvím politiky můžete například definovat adresy, které nechcete
detekovat.
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Pro vytvoření politiky přejděte v hlavním menu do sekce Politiky a upravte stávající nebo si vytvořte novou.

Filtry
IPv4 filtr
Zapnout filtrování IPv4 adres – aktivováním této možnosti (ne)bude komponenta detekovat pouze počítače z
definovaných IPv4 rozsahů.
Filtry – rozhodněte se, zda chcete při detekci využívat seznam povolených nebo blokovaných adres.
Seznam IPv4 adres – kliknutím na Změnit se zobrazí výše definovaný seznam adres.
Filtr prefixů MAC adres
Zapnout filtrování MAC adres podle prefixu – aktivováním této možnosti (ne)budou detekovány pouze
počítače s konkrétním prefixem MAC adres ((xx:xx:xx)).
Režim filtrování – rozhodněte se, zda chcete při detekci využívat seznam povolených nebo blokovaných adres.
Seznam prefixů MAC adres – kliknutím na Změnit se zobrazí výše definovaný seznam MAC adres.
Detekce
Aktivní detekce – zapnutím této možnosti bude RD Sensor aktivně vyhledávat počítače v lokální síti. Tím můžete
docílit většího počtu detekovaných zařízení, ale firewall na koncových stanicích může detekovat pokus o útok.
Detekce portů OS – RD Senzor využívá předkonfigurovaný seznam portů, na kterých vyhledává počítače v lokální
síti. V případě potřeby si můžete seznam portů upravit.
Rozšířená nastavení
Diagnostika – v této části můžete aktivovat/vypnout odesílání informací o pádech ESMC Serveru do společnosti
ESET.
Přiřadit
Vyberte klienty, kterým chcete politiku přiřadit. Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi
statickými i dynamickými skupinami. Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat, a klikněte
na tlačítko OK.

Souhrn
Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.

Lokální nasazení
Tento způsob je vhodný pro případ, kdy máte fyzicky přístup k dané stanici. Instalační balíček si můžete stáhnout
například do sdílené složky, umístit si jej na výměnné médium nebo distribuovat e-mailem. Instalační balíček je
nutné spouštět pod uživatelem Administrator nebo uživatelem s oprávněním administrátora.
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Poznámka
Tento způsob nasazení je vhodný pro malé sítě (do 50 počítačů), případně jej můžete využít při
testování. Pro hromadné nasazení ESET Management Agenta doporučujeme používat doménovou
politiku nebo SCCM.
Lokálně můžete ESET Management Agenta nasadit prostřednictvím:
All-in-one instalačního balíčku (pouze pro Windows)
Online instalačního balíčku
MSI balíčku (staženého z webových stránek společnosti ESET)

Oprávnění
Pro lokální nasazení ESET Management Agenta musí mít uživatel potřebná oprávnění. Přehled vyžadovaných
oprávnění naleznete v této kapitole.

Poznámka
Mějte na paměti, že pro tvorbu instalačních balíčků musí mít uživatel také oprávnění pro přístup k
certifikátům. Musí mít oprávnění Použít u položky Certifikáty ve statické skupině, v níže se nacházejí
klientské certifikáty (standardně Všechna zařízení). Pro nasazení ESET Management Agenta musí mít
rovněž oprávnění Použít u certifikační autority, kterou je podepsán certifikát serveru. Návod, jak
rozdělit přístup k certifikátům a certifikačním autoritám, najdete v této kapitole. Pro více informací
přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

Vytvoření balíčku Agenta (a bezpečnostního produktu
ESET)
Pomocí níže uvedených kroků můžete vytvořit all-in-one instalační balíček ESET Management Agenta a
bezpečnostního produktu ESET. Tento průvodce je velmi podobný jako ten, který se zobrazí v průvodci prvotním
spuštěním, ale nabízí ve srovnání s ním podrobnější možnosti konfigurace.

Důležité
All-in-one instalační balíček (.exe) je dostupný pouze pro Windows.
V hlavním menu ESMC Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Další možnosti nasazení. Dále
klikněte na možnost Vytvořit instalační balíček v sekci Vytvořit all-in-one instalační balíček (pouze pro
Windows). Následně se zobrazí dialogové okno pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku.

Obecné
Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET,
odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do
společnosti ESET.
Obsah balíčku – vyberte si jednu z níže uvedených možností:
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• Management Agent– v balíčku bude pouze ESET Management. Tuto možnost vyberte v případě, kdy na
bezpečnostní produkt nainstalujete později nebo již je na stanici nainstalován.
• Bezpečnostní produkt – v balíčku bude bezpečnostní produkt a ESET Management Agent. Tuto možnost
vyberte, pokud na stanici není instalován žádný bezpečnostní produkt ESET a zároveň chcete najednou na
stanici nainstalovat také ESET Management agenta.
• Full Disk Encryption – tato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk
Encryption.

Bezpečnostní produkt
• Licence (volitelné) – licenci můžete přidat některým ze způsobů popsaným v kapitole Správa licence.
Pokud jste již licenci přidali, ze seznamu licencí jednoduše vyberte tu, kterou chcete v průběhu instalace
použít pro aktivaci bezpečnostního produktu. Pokud licence nevybere, můžete vytvořit instalační balíček bez
ní, a produkt aktivovat později. Přidávat nebo odebírat licence může pouze administrátor, jehož domovskou
skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí.
• Produkt – po kliknutí vyberte bezpečnostní produkt ESET, který se nainstaluje společnosti ESET
Management.

Poznámka
Pokud v seznamu nevidíte žádný balíček, nemáte přístup k repozitáři. Zkontrolujte konektivitu do
internetu, případně v Nastavení serveru ověřte, zda máte v poli Repozitář zadanou hodnotu
AUTOSELECT. Detailní informace naleznete v kapitole Rozšířená nastavení serveru.
• Jazyk – vyberte jazyk, ve kterém chcete bezpečnostní produkt nainstalovat.
• Volitelně můžete vybrat Politiku, která se na bezpečnostní produkt aplikuje již v průběhu instalace.
• Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady
ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

Certifikát
Automaticky se vybere vhodný klientský certifikát a ESMC certifikační autorita. Pokud chcete pro komunikaci
použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných ESMCcertifikátů vyberte jiný. Případně
pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Pro více informací přejděte do
kapitoly Vlastní certifikáty v ESMC.
Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. To je potřeba, pokud jste například v průběhu instalace ESMC
definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování komunikace agenta. V opačném případě
ponechte pole Heslo k certifikátu prázdné.

Důležité
V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při
inicializaci agenta.

Důležité
Mějte na paměti, že z instalačního .exe balíčku je možné heslo k certifikátu extrahovat.
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Rozšířené
V této části můžete přizpůsobit instalační balíček:
• V případě potřeby zadejte jiný název balíčku a popis.
• Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
• Nadřazená skupina (volitelné) – vyberte nadřazenou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování
balíčku. Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po
nainstalování balíčku.
• Spustit ESET AV Remover – pokud integrujete tento nástroj do instalačního balíčku, při jeho spuštění
dojde k vyhledávání a případnému odinstalování bezpečnostních řešení třetí stran.
• Počáteční konfigurace balíčku (volitelné) – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace ESET
Management Agenta vynutit jinou, než výchozí konfiguraci. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat,
a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou
politiku, vytvořte si novou politiku, a tohoto průvodce spusťte znovu.
• Název serveru – zadejte IP adresu ESMC Serveru. V případě potřeby můžete zadat Port (standardně 2222).
• Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESMC serveru prostřednictvím Proxy vyberte
možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Server, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Do pole
Server zadejte adresu stroje, na kterém běží HTTP Proxy. HTTP Proxy standardně běží na portu 3128. V
případě potřeby port změňte. Ujistěte se, že jste zadali port, který odpovídá konfiguraci vaší HTTP Proxy.

Důležité
Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci.
Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude
funkční.
oAktivujete-li možnost Použít záložní připojení, ESET Management Agent se, v případě nedostupného
proxy serveru, pokusí s ESMC navázat spojení přímo.
• Klikněte na tlačítko Dokončit. Následně se vygenerují odkazy pro stažení 32-bitového a 64-bitového
instalačního balíčku. Kliknutím na požadovaný balíček zahájí server jeho stahování. Po dokončení procesu
budete vyzváni k vybrání místa, do kterého chcete instalační balíček (například
PROTECT_Installer_x32_cs_CZ.exe nebo PROTECT_Installer_x64_cs_CZ.exe) uložit. Klikněte na tlačítko Uložit
soubor.
Stažený instalační balíček spusťte na klientské stanici. Spuštěním balíčku na koncovém zařízení na něj
nainstalujete ESET Management Agenta, bezpečnostní produkt ESET a připojíte jej do ESMC. Pro více informací
týkající se instalace přejděte do kapitoly průvodce instalací.

Vytvoření online instalačního balíčku Agenta –
Windows/Linux/macOS
Tento způsob instalace agenta je vhodný pro případ, kdy vám nevyhovují jiné metody instalace, případně je
nemůžete použít ve svém prostředí. V tomto případě můžete uživatelům distribuovat online instalátor například
prostřednictvím e-mailu nebo výměnných médií, a nechat instalaci na nich. Instalace prostřednictvím online
instalačního balíčku je bezobslužná, ale uživatel musí mít oprávnění administrátora.
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Důležité
• Klientská stanice musí mít přístup k internetu, aby si mohla stáhnout instalační balíček Agenta.
• Ujistěte se, že má klientská stanice přístup k internetu a dokáže se připojit k ESMC Serveru.
V horním menu klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Další možnosti nasazení. V zobrazeném dialogovém
okně vyberte možnost Vytvořit instalační balíček u možnosti Vytvořit online instalátor agenta. Následně se
zobrazí dialogové okno pro vytvoření online instalačního balíčku.

Vytvoření balíčku
Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET,
odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do
společnosti ESET.
Certifikát – automaticky se vybere vhodný klientský certifikát. Pokud chcete pro komunikaci daného ESET
Management Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte
jiný. Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Více informací o
použití vlastních certifikátů naleznete v samostatné kapitole.
Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. To je potřeba, pokud jste například v průběhu instalace ESMC
definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování komunikace agenta. V opačném případě
ponechte pole Heslo k certifikátu prázdné.

Důležité
V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při
inicializaci agenta.
Konfigurace – v této části můžete přizpůsobit parametry instalace:
1.V případě potřeby si změňte název a popis instalačního balíčku.
2.Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
3.Konfigurace ESET Agenta (volitelné) – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace ESET
Management Agenta vynutit jinou, než výchozí konfiguraci. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat
a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou.
4.Název serveru – zadejte IP adresu ESMC Serveru. V případě potřeby můžete zadat Port (standardně
2222).
5.Nadřazená skupina (volitelné) – vyberte nadřazenou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování
balíčku. Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po
nainstalování balíčku.
6.Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESMC serveru prostřednictvím Proxy vyberte
možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Server, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Pro
více informací přejděte do kapitoly Proxy.

Důležité
Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci.
Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude
funkční.
oAktivujete-li možnost Použít záložní připojení, ESET Management Agent se, v případě nedostupného
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proxy serveru, pokusí s ESMC navázat spojení přímo.
7.Klikněte na Dokončit pro vygenerování odkazů na instalační balíčky pro Windows, Linux a macOS.

8.Po kliknutí na Stáhnout si uložte zip soubor. Stažený archiv rozbalte na klientovi, na kterém chcete
instalovat ESET Management Agenta a spusťte ESMCAgentInstaller.bat dávkový soubor (na Windows)
nebo ESMCAgentInstaller.sh skript (na Linuxu a macOS). Instrukce, jak nasadit ESET Management
Agenta prostřednictvím online instalačního balíčku, naleznete v Databázi znalostí.

Poznámka
Na Windows XP SP2 je nutné doinstalovat Microsoft Windows Server 2003 Administration Tools
Pack. V opačném případě se online instalátor nespustí správně. Až nainstalujete Administration
Pack, můžete spustit online instalační balíček.

Poznámka
Pro ověření úspěšné instalace ESET Management Agenta a spojení se serverem si na klientovi
otevřete status log, který naleznete v umístění
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html. V případě výskytu problémů
(například agent se nepřipojuje k ESMC Serveru) přejděte do kapitoly řešení problémů.

Nasazení z vlastního umístění
Pro nasazení agenta z vlastního repozitáře upravte instalační skript a nahraďte v něm odkaz ke stažení
instalačního balíčku. Použít můžete název serveru nebo IP adresu.
Najděte a upravte následující řádky:

Windows:
set
url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7.../agent_x64.m
si
set
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url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7.../agent_x86.m
si

Linux:
eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7
.../agent-linux-i386.sh
eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7
.../agent-linux-x86_64.sh

macOS:
eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7
.../agent-macosx-x86_64.dmg

Nasazení ze sdílené lokální složky
Pokud chcete použít online instalátor pro nasazení agenta, ale chcete instalační balíček stahovat z lokální složky,
nikoli online repozitáře ESET, postupujte podle následujících kroků:

Windows:
1.Otevřete si v textovém editoru dávkový soubor ESMCAgentInstaller.bat.
2.Zkopírování .msi instalačního balíčku agenta do lokální složky zajistíte přidáním odpovídajících příkazů do
dávkového souboru ESMCAgentInstaller.bat. Před řádek set
url=%installDirectory%\agent_x64.msi přidejte příkaz copy /y
\\server\share\agent_x64.msi %installDirectory% a před řádek set
url=%installDirectory%\agent_x86.msi přidejte příkaz copy /y
\\server\share\agent_x86.msi %installDirectory%. Dále upravte řádky set
url=%installDirectory%\agent_x64.msi a set url=%installDirectory%\agent_x86.msi
tak, aby odkaz směroval do vaší sdílené složky.
Originální soubor vypadá následovně:

Ukázku upraveného souboru naleznete níže. URL nahraďte cestou do vaší sdílené složky, ale nemodifikujte
proměnnou %installDirectory%:
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Poznámka
Instalační balíček ověřuje integritu balíčku na základě kontrolního součtu definovaného parametrem
checksum. Každý soubor má unikátní kontrolní součet. Pokud změníte instalační balíček, je nutné
změnit také kontrolní součet v parametru checksum.

Důležité
Ujistěte se, že uživatel pod kterým budete balíček instalovat má oprávnění pro přístup a zápis do
dané složky. Cesta k balíčku může obsahovat mezery (\\server\share\Agent_x64.msi), ale
nepoužívejte uvozovky ('"").
3.Najděte řádek 81 a " echo.packageLocation = DownloadUsingHTTPProxy^("!url!",
"!http_proxy_hostname!", "!http_proxy_port!", "!http_proxy_username!", "!http_proxy_password!"^) "

nahraďte tímto: echo.packageLocation = "!url!"

4.Soubor uložte.

macOS:
1.Otevřete si v textovém editoru skript ESMCAgentInstaller.sh.
2.Odstraňte řádky 62-69 a 73-86.
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3.Nahraďte řádky 171-190 cestou k instalačnímu balíčku. Na obrázku níže je uvedena vzorová cesta. URL
nahraďte cestou do vaší sdílené složky:

4.Soubor uložte.

Linux:
1.Otevřete si v textovém editoru skript ESMCAgentInstaller.sh.
2.Odstraňte řádky 38 a 39:
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3.Do souboru vložte řádek s cestou k instalačnímu souboru.

1.Nahraďte řádky 42-60 cestou k instalačnímu x86_64 balíčku. Na obrázku níže je uvedena vzorová cesta.
URL nahraďte cestou do vaší sdílené složky:

5.Odstraňte řádky 54-75.
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6.Soubor uložte.

Stažení Agenta z webových stránek společnosti ESET
Instalační balíček ESET Management Agenta si můžete kdykoli stáhnout na webových stránkách společnosti ESET v
sekci Stáhnout. Následně z rozbalovacího menu vyberte jako komponentu Agenta a dále operační systém, na
který chcete ESET Management Agenta instalovat:
• Linux
• macOS
• Windows
oAsistovaná instalace – prostřednictvím instalačního balíčku agenta, kdy se v průběhu instalace certifikáty
stáhnou z ESMC Serveru automaticky (potřebujete znát přístupové údaje do ESMC Web Console).

Poznámka
Pro použití asistované instalace musí mít uživatel potřebná oprávnění:
• Oprávnění Použít u certifikátů, aby si uživatel mohl stáhnout certifikační autoritu a klientský
certifikát. Pokud není vytvořen žádný certifikát pro ESET Management Agenta, uživatel musí mít
oprávnění pro zápis certifikátů, aby jej mohl vytvořit.
• Oprávnění pro zápis do statické skupiny, do které chce přidat daný počítač.
oOffline instalace – prostřednictvím instalačního balíčku agenta. V tomto případě potřebujete mít
exportován klientský certifikát agenta a veřejný klíč certifikační autority.
Pro ověření úspěšné instalace ESET Management Agenta a spojení se serverem si na klientovi otevřete status log,
který naleznete v umístění
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C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html nebo
C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Eset\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.hmtl) .

Poznámka
V případě výskytu problémů (například agent se nepřipojuje k ESMC Serveru) přejděte do
kapitoly řešení problémů.

Vzdálené nasazení
Důležité
Při nasazování ESET Management Agenta prostřednictvím serverové úlohy se ujistěte, že má ESMC
Server i cílová stanice přístup k internetu.
ESET Management Agenta můžete nasadit vzdáleně prostřednictvím:
• ESET Remote Deployment Tool – pomocí tohoto nástroje můžete nasadit all-in-one instalační balíček (ESET
Management Agenta i bezpečnostního produktu ESET) vytvořený v ESMC Web Console.
• Doménové politiky (GPO) nebo Software Center Configuration Manager (SCCM) – tuto možnost
doporučujeme pro nasazení ESET Management Agenta na velké množství počítačů.
• Severové úlohy pro Nasazení ESET Agenta – alternativa k nasazení prostřednictvím GPO a SCCM.
Pokud se vzdálené nasazení ESET Management Agent nezdařilo, případně agent nekomunikuje se serverem, pro
odstranění problému přejděte do následujících kapitol:
• Řešení problémů – Nasazení ESET Agenta
• Řešení problémů – ESET Management Agent se nepřipojuje
• Příklady nasazení ESET Management Agenta

Oprávnění
Abyste mohli vytvářet instalační balíčky, musíte k tomu mít oprávnění. Více informací naleznete v tomto příkladu.
Pro použití serverové úlohy Nasazení agenta musí mít uživatel přidělen tato oprávnění:
• Použít u položky Skupiny a počítače – aby mohl vybrat cílové zařízení pro Nasazení ESET Agenta.
• Použít u položky Certifikáty ve statické skupině, v níže se nacházejí klientské certifikáty (standardně
Všechna zařízení).
• Použít u položky Nasazení ESET Agenta v sekci Serverové úlohy a podmínky spuštění – aby mohl úlohu
spustit.

Nasazení agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM
Agenta můžete nasadit lokálně, vzdáleně, nebo využít doménovou politiku (GPO) či nástroje určené pro
hromadné nasazení aplikací – například SSCM, Symantec Altiris či Puppet.
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Důležité
Při nasazování ESET Management Agenta prostřednictvím serverové úlohy se ujistěte, že má ESMC
Server i cílová stanice přístup k internetu.
Pro nasazení ESET Management Agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM postupujte podle následujících kroků:
Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte instalační .msi balíček agenta.
V hlavním menu Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Další možnosti nasazení. V zobrazeném
dialogovém okně vyberte možnost Využít pro nasazení GPO nebo SCCM a klikněte na tlačítko Vytvořit skript.

Certifikát
Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET,
odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do
společnosti ESET.
Automaticky se vybere vhodný klientský certifikát a certifikační autorita. Pokud chcete pro komunikaci daného
ESMC Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný.
Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Více informací o
použití vlastních certifikátů naleznete v samostatné kapitole.
Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. To je potřeba, pokud jste například v průběhu instalace ESMC
definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování komunikace agenta. V opačném případě
ponechte pole prázdné.

Důležité
V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při
inicializaci agenta.

Rozšířené
V této části můžete přizpůsobit parametry instalace ESET Management Agenta:
1.Zadejte název, volitelně popis, šablony instalačního balíčku.
2.Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
3.Nadřazená skupina (volitelné) – vyberte nadřazenou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování
balíčku. Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po
nainstalování balíčku.
4.Počáteční konfigurace balíčku (volitelné) – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace ESET
Management Agenta vynutit jinou, než výchozí konfiguraci. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat,
a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou
politiku, vytvořte si novou politiku, a tohoto průvodce spusťte znovu.
5.Název serveru – zadejte IP adresu ESMC Serveru. V případě potřeby můžete zadat Port (standardně
2222).
6.Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESMC serveru prostřednictvím Proxy vyberte
možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Server, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Pro
více informací přejděte do kapitoly Proxy.
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Důležité
Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci.
Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude
funkční.
oAktivujete-li možnost Použít záložní připojení, ESET Management Agent se, v případě nedostupného
proxy serveru, pokusí s ESMC navázat spojení přímo.
7.Akci dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. V závislosti na konfiguraci prohlížeče se automaticky
stáhne konfigurační soubor install_config.ini, případně si vyberte místo, kam jej chcete uložit.
Kliknutím na jeden z níže uvedený odkazů si zobrazíte návod krok za krokem pro nasazení ESET Management
Agenta:
1.Nasadit ESET Management Agenta prostřednictvím GPO (Group Policy Object) – Články v databázi
znalostí nemusí být dostupné ve vašem jazyce.
2.Nasadit ESET Management Agent prostřednictvím SCCM (Software Center Configuration Manager)

Nasazení prostřednictvím SCCM
Pro nasazení ESET Management Agenta prostřednictvím SCCM postupujte podle níže uvedených kroků:
1.Umístěte instalační .msi balíček ESET Management Agenta a konfigurační soubor install_config.inido
sdílené složky.
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Důležité
Klientská stanice (nikoli uživatel) musí mít oprávnění pro čtení i zápis do této sdílené složky.
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2.Otevřete SCCM konzoli a klikněte na Software Library. V části Application Management klikněte pravým
tlačítkem na Applications a vyberte možnost Create Application. Vyberte možnost Windows Installer
(*.msi file).
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3.Zadejte všechny vyžadované informace o aplikaci a klikněte na tlačítko Next.
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4.Pravým tlačítkem myši klikněte na aplikaci ESET Management Agent, přejděte na záložku Deployment
Types, vyberte možnost only deployment a klikněte na tlačítko Edit.
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5. Přejděte na záložku Requirements a klikněte na tlačítko Add. Z rozbalovacího menu Condition vyberte
možnost Operating system, jako Operator vyberte One of a definujte operační systémy, na které chcete
balíček instalovat. Konfiguraci dokončete kliknutím na OK.

52

53

6. V System Center Software Library klikněte pravým tlačítkem na vámi nově vytvořenou aplikaci a z
kontextového menu vyberte možnost Distribute Content. Dále postupujte podle kroků v průvodci
nasazením aplikace.
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7.Klikněte pravým tlačítkem na název aplikace a vyberte možnost Deploy. Dále postupujte podle
zobrazeného průvodce a vyberte cíle, na které chcete aplikaci nasadit.
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ESET Remote Deployment Tool
ESET Remote Deployment Tool je nástroj určený pro vzdálené nasazení all-in-one instalačního balíčku
vytvořeného v ESMC obsahujícího ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET.
Jedná se o samostatný nástroj, který je dostupný ke stažení na webových stránkách společnosti ESET. Primárně je
určen pro malé a středně velké sítě, kdy jej spouštíte pod běžným administrátorským účtem.

Poznámka
ESET Remote Deployment tool je samostatný nástroj pro nasazení ESET Management Agenta a
bezpečnostního produktu na stanice s operačním systémem Microsoft Windows.
Pro nasazení ESET Management a bezpečnostního produktu pomocí tohoto nástroje postupujte podle
následujících kroků:
1.Stáhněte si Deployment Tool z webových stránek společnosti ESET.
2.Ujistěte se, že máte splněny všechny požadavky.
3.Spusťte ESET Remote Deployment Tool na klientské stanici.
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4.Vyberte si jednu z níže uvedených možností:
• Active Directory – prostřednictvím této možnosti si můžete seznam počítačů načíst z Active Directory.
Můžete si rovněž exportovat seznam počítačů v Active Directory pro jejich importování do ESMC.
• Scan Network – prostřednictvím této možnosti můžete najít počítače v konkrétním IP rozsahu.
• Import list – prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů ze souboru.
• Add computers manually – prostřednictvím této možnosti ručně zadejte názvy počítačů nebo jejich IP
adresy.

Poznámka
Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení
problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.

Předpoklady pro použití Deployment Tool
Důležité
Při nasazování ESET Management Agenta prostřednictvím serverové úlohy se ujistěte, že má ESMC
Server i cílová stanice přístup k internetu.
Níže uvádíme předpoklady pro použití ESET Remote Deployment Tool na platformě Windows.
• Nainstalovaný ESMC Server a ESMC Web Console.
• Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty. Jejich seznam naleznete v kapitole Používané porty
v sekci ESET Management Agent – používáno pro vzdálené nasazení na cílovou stanici s OS Windows.
• V názvu instalačního balíčku musí být uvedena platforma ("x86" nebo "x64"). V opačném případě nasazení
selže.
• Vytvořený a stažený all-in-one instalační balíček.
• Pro jeho vytvoření musíte mít oprávnění pro vytvoření all-in-one instačního balíčku.

Poznámka
Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení
problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.

Výběr počítačů z Active Directory
Tato kapitola doplňuje předchozí a popisuje kroky pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního
produktu ESET:
1.Přečtěte si a odsouhlaste Licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.
2.Zadejte název nebo IP adresu Active Directory serveru a port, na kterém se k němu chcete připojit.
3.Dále zadejte přihlašovací údaje (Username a Password), pod kterými se chcete k Active Directory serveru
přihlásit. Pokud vyberete možnost Use current user credentials, automaticky se doplní údaje aktuálně
přihlášeného uživatele.
4.Možnost Export computer list for Security Management Center vyberte v případě, kdy chcete exportovat
strukturu Active Directory a importovat ji do ESMC.
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Poznámka
Pokud je počítač členem Active Directory, kliknutím na tlačítko Next budete automaticky přihlášení
k výchozímu doménovému řadiči.
5.V dalším kroku vybere počítače, na které chcete instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko
Next. Pro zobrazení všech počítačů ve skupině zaškrtněte možnost Include subgroups.
6.V dalším kroku se zobrazí seznam všech zařízení dostupných pro nasazení. Vyberte počítače, na které chcete
vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

Důležité
Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).
7.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček v ESMC nebo ECA Web Console.
Vybráním možnosti Use ESET offline install package (.dat souboru) nasadíte offline balíček. Pokud na cílové
stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover. ESET AV
Remover dokáže odstranit podporovaná bezpečností řešení třetích stran.
8.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového
administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití
možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného
uživatele.
9.Následně v sekci Deployment method vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost
Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí
stany. Po vybrání možnosti nasazení klikněte na tlačítko Next.
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Důležité
Po vybrání možnostPsExec nasazení selže z důvodu, že nástroje není schopen odsouhlasit licenční
ujednání (EULA) PsExec. Pro úspěšné nasazení si otevřete příkazový řádek a spusťte PsExec ručně.
10. Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success". Nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud
nasazení selže, můžete si exportovat seznam stanic, na něž se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na
tlačítko Browse, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed
computer.

Pro ověření funkčnosti ESET Management Agenta si na cílové stanici otevřete soubor:
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html

Poznámka
Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení
problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.

Vyhledání počítačů v lokální síti
Tato kapitola doplňuje předchozí a popisuje kroky pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního
produktu ESET:
1.Přečtěte si a odsouhlaste Licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.
2.Do pole IP Ranges zadejte rozsah IP adres, ve kterém chcete počítače vyhledat. Příklad:
10.100.100.10-10.100.100.250.
3.Dále vyberte způsob detekce počítačů (Scan methods):
• Ping scan –- nástroj se pokusí najít živé počítače v síti pomocí příkazu ping.

Poznámka
Některé stanice v síti nemusí na příkaz ping reagovat z důvodu jeho blokování firewallem.
• Port scan – nástroj se pokusí stanici najít prostřednictvím techniky skenování portů. Seznam portů
používaných pro vzdálené nasazení ESET Management Agenta naleznete samostatné kapitole. Standardně
se pro vzdálené nasazení používá port 445.
4.Vyhledání počítačů zahajte kliknutím na tlačítko Start Scan.
5.V dalším kroku vybere počítače, na které chcete instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko
Next.
6.V dalším kroku se zobrazí seznam všech zařízení dostupných pro nasazení. Vyberte počítače, na které chcete
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vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

Důležité
Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).
7.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček v ESMC nebo ECA Web Console.
Vybráním možnosti Use ESET offline install package (.dat souboru) nasadíte offline balíček. Pokud na cílové
stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover. ESET AV
Remover dokáže odstranit podporovaná bezpečností řešení třetích stran.
8.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového
administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití
možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného
uživatele.
9.Následně v sekci Deployment method vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost
Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí
stany. Po vybrání možnosti nasazení klikněte na tlačítko Next.

Důležité
Po vybrání možnostPsExec nasazení selže z důvodu, že nástroje není schopen odsouhlasit licenční
ujednání (EULA) PsExec. Pro úspěšné nasazení si otevřete příkazový řádek a spusťte PsExec ručně.
10. Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success". Nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud
nasazení selže, můžete si exportovat seznam stanic, na něž se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na
tlačítko Browse, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed
computer.
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Pro ověření funkčnosti ESET Management Agenta si na cílové stanici otevřete soubor:
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html

Poznámka
Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení
problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.

Importování seznamu počítačů
Tato kapitola doplňuje předchozí a popisuje kroky pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního
produktu ESET:
1.Přečtěte si a odsouhlaste Licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.
2.Vyberte si jednu z možností:
• Text file: prostřednictvím této možnosti můžete importovat textový soubor se seznamem počítačů
(jejich názvy nebo IP adresami). Každý záznam oddělte novým řádkem.
• ESMC export: Prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů exportovaný z ESMC
Web Console.
3.Klikněte na tlačítko Browse, vyberte soubor který chcete nahrát, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.
4.V dalším kroku se zobrazí seznam všech zařízení dostupných pro nasazení. Vyberte počítače, na které chcete
vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

Důležité
Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).
5.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček v ESMC nebo ECA Web Console.
Vybráním možnosti Use ESET offline install package (.dat souboru) nasadíte offline balíček. Pokud na cílové
stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover. ESET AV
Remover dokáže odstranit podporovaná bezpečností řešení třetích stran.
6.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového
administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití
možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného
uživatele.
7.Následně v sekci Deployment method vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost
Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí
stany. Po vybrání možnosti nasazení klikněte na tlačítko Next.
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Důležité
Po vybrání možnostPsExec nasazení selže z důvodu, že nástroje není schopen odsouhlasit licenční
ujednání (EULA) PsExec. Pro úspěšné nasazení si otevřete příkazový řádek a spusťte PsExec ručně.
8.Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success". Nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud
nasazení selže, můžete si exportovat seznam stanic, na něž se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na
tlačítko Browse, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed
computer.

Pro ověření funkčnosti ESET Management Agenta si na cílové stanici otevřete soubor:
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html

Poznámka
Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení
problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.
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Ruční přidání počítačů
Tato kapitola doplňuje předchozí a popisuje kroky pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního
produktu ESET:
1.Přečtěte si a odsouhlaste Licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.
2.Zadejte název nebo IP adresu stanice, na kterou chcete balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko
Next. Každý záznam oddělte novým řádkem.

Důležité
Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).
3.V dalším kroku se zobrazí seznam všech zařízení dostupných pro nasazení. Vyberte počítače, na které chcete
vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.
4.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček v ESMC nebo ECA Web Console.
Vybráním možnosti Use ESET offline install package (.dat souboru) nasadíte offline balíček. Pokud na cílové
stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover. ESET AV
Remover dokáže odstranit podporovaná bezpečností řešení třetích stran.
5.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového
administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití
možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného
uživatele.
6.Následně v sekci Deployment method vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost
Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí
stany. Po vybrání možnosti nasazení klikněte na tlačítko Next.

71

Důležité
Po vybrání možnostPsExec nasazení selže z důvodu, že nástroje není schopen odsouhlasit licenční
ujednání (EULA) PsExec. Pro úspěšné nasazení si otevřete příkazový řádek a spusťte PsExec ručně.
7.Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success". Nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud
nasazení selže, můžete si exportovat seznam stanic, na něž se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na
tlačítko Browse, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed
computer.

Pro ověření funkčnosti ESET Management Agenta si na cílové stanici otevřete soubor:
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html

Poznámka
Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení
problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.

72

ESET Remote Deployment Tool – řešení problémů
Vzdálené nasazení se nemusí zdařit z mnoha příčin. V níže uvedené tabulce naleznete nejčastější z nich společně s
informacemi vedoucími k jejich vyřešení.
Chybová zpráva
The network path was not found
(error code 0x35)

Access is denied (error code 0x5)
The user name or password is
incorrect (error code 0x52e)

The installation package is not
supported by this processor type
(error code 1633)
The semaphore timeout period has
expired

Možné důvody
• Klient není v síti dosažitelný, firewall blokuje komunikaci
• Příchozí komunikace na portech 135, 137, 138, 139 a 445 není povolena
ve firewallu: Povolte sdílení souborů a tiskáren.
• Nelze přeložit název klienta, není použit platný FQDN název počítače.
• Pokud je server i stanice připojena do domény, zadejte údaje
doménového administrátora v plném tvaru, tedy ve formátu
doména\uživatel.
• Pokud nasazujete ze serveru, který je v jiné doméně, na cílové stanici
deaktivujte vzdálené řízení uživatelských účtů.
• Pokud nasazujete ze serveru, který je v jiné doméně, použijte lokální
administrátorský účet. Název cílové stranice se před jméno uživatele
doplní automaticky.
• Účet administrátora nemá nastaveno heslo.
• Nedostatečná přístupová oprávnění.
• Administrativní sdílení ADMIN$ nejsou dostupná.
• Administrativní sdílení IPC$ nejsou dostupná.
• Je aktivní zjednodušené sdílení.
Instalační balíček není určen pro tuto platformu. Vytvořte v ESMC nový
balíček a vyberte si správnou platformu (64-bit nebo 32-bit).
Klient nedokázal přistoupit k síťovému prostředku s balíčkem z důvodu
vypnuté SMB 1.0 na tomto prostředku.

Na základě zjištěné příčiny odstraňte problém znemožňující instalaci:
Možný důvod

Řešení
Vyzkoušejte ze stanice (případně ESMC serveru), z níž provádíte nasazení, ping na
Klient není v síti
danou stanici, zda odpovídá; zkuste se vzdáleně připojit (například vzdálenou
dosažitelný
plochou).
Zkontrolujte nastavení Brány Windows Firewall na straně klienta, případně firewall
Firewall blokuje
třetí strany (pokud je nainstalován).
komunikaci
Mějte na paměti, že v průběhu instalace se neotevřou ve firewallu porty 2222 a 2223.
Povolte je ve firewallu ručně (na klientovi i serveru).
Problém související s DNS můžete v některých případech identifikovat pomocí
následujících kroků:
• Do příkazového řádku na klientovi zadejte příkaz nslookup a doplňte jej o IP adresu
nebo název serveru. Výsledek by se měl shodovat s informacemi zobrazenými po
Nelze přeložit název
zadání příkazu ipconfig na serveru. Tedy po zadání příkazu nslookup a názvu serveru
klienta
byste měli získat IP adresu serveru. Pro dokončení ověření správně nakonfigurované
sítě proveďte ze serveru příkaz nslookup s dotazem na klienta, na kterého se nedaří
vzdáleně nainstalovat ESET Management Agenta. Příkaz nslookup je nutné spustit
na klientovi i serveru.
• Ručně ověřte, zda v DNS záznamech nemáte duplicitní záznamy.
Účet administrátora nemá Nastavte heslo pro účet administrátora (nepoužívejte prázdné heslo).
nastaveno heslo
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Možný důvod

Řešení
Zkuste použít přihlašovací údaje doménového administrátora. Pokud je klientská
stanice v pracovní skupině, použijte lokální účet administrátora.
Na Windows 7 a výše musí být pro spuštění instalace ESET Management Agenta
aktivován lokální účet Administrator a musí mít nastavené heslo. Vytvořte lokálního
Nedostatečná přístupová
uživatele, který bude členem skupiny Administrators, nebo aktivujte vestavěný účet
oprávnění
Administrator.
Pro aktivaci účtu administrátora postupujte podle následujících kroků:
1.Otevřete příkazový řádek s oprávněním administrátora
2.Zadejte příkaz: net user administrator /active:yes
Klientská stanice musí mít povoleno sdílení zdroje ADMIN$. Pro ověření, zda je sdílení
Administrativní sdílení
povoleno klikněte na Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Správa
ADMIN$ nejsou dostupná
počítače > Sdílené složky > Sdílené složky.
Na serveru si otevřete příkazový řádek a zadáním níže uvedeného příkazu ověřte, zda
Administrativní sdílení
máte přístup k IPC$ prostředkům:
IPC$ nejsou dostupná
net use \\clientname\IPC$ , kde clientname je název cílové stanice.
Pokud se vám zobrazila zpráva Přístup odepřen a provozujete smíšené prostředí
domény a pracovní skupiny, deaktivujte možnost Používat zjednodušené sdílení
(Windows XP) resp. Používat průvodce sdílením (Windows Vista a novější) na
počítačích, na které se nedaří vzdáleně nainstalovat ESET Management Agenta. Na
Je aktivní zjednodušené
Windows 7 změnu provedete pomocí následujících kroků:
sdílení
• Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávací pole zadejte výraz Složka a z dostupných
možností vyberte Možnosti složky. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na
záložku Zobrazení a v sekci Upřesnit nastavení odškrtněte možnost Používat
průvodce sdílením.
SMB 1.0 je vypnuté (na
Při nasazování na starší operační systémy (Windows XP/Server 2003), zapněte na
Windows XP/Server 2003) cílových stanicích SMB 1.0/CIFS pro úspěšné nasazení agenta.

Ochrana agenta
ESET Management Agent je vybaven ochranným mechanismem. Díky tomu je:
ozajištěna ochranu záznamů ESET Management Agenta v registru (HIPS),
oznemožněna změna, nahrazení nebo odstranění souborů ESET Management Agenta (HIPS),
ozabráněno ukončení procesu ESET Management Agenta,
oznemožněno zastavení, pozastavení, ukončení nebo odinstalování služby ESET Management Agenta.
Další úroveň ochrany zajišťuje modul HIPS, který je součástí bezpečnostního produktu ESET.

Poznámka
Pro zajištění úplné ochrany ESET Management agenta musí být na koncové stanici nainstalován
bezpečnostní produkt ESET (například ESET Endpoint Security) a musí mít být aktivní modul HIPS.

Ochrana heslem
Stejně jako bezpečnostní produkt ESET, také ESET Management Agenta provozovaného na Windows můžete
ochránit heslem Po aplikování politiky nebude možné ESET Management Agenta odinstalovat nebo provést jeho
opravnou instalaci bez zadání tohoto hesla. Tuto dodatečnou ochranu nastavíte prostřednictvím politiky pro ESET
Management Agenta.
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Nastavení ESET Management Agenta
Specifické nastavení ESET Management Agenta provedete prostřednictvím politiky. Využít k tomu můžete
předdefinované politiky. Například Seznam aplikací - Zjistit všechny nainstalované aplikace nebo Připojení Připojovat každých 20 minut, případně si můžete kdykoli vytvořit politiku novou. Informace, jak vynutit konkrétní
politiku na základě polohy klienta, naleznete v samostatném příkladu.
Pro vytvoření politikyESET Management přejděte v hlavním menu do sekce Politiky a upravte stávající nebo si
vytvořte novou.

Připojení
• Připojovat se k těmto serverům – v této části můžete po kliknutí na Změnit seznam serverů
definovat/změnit IP adresu nebo název serveru, ke kterému se má agent připojovat. Definovat můžete
záznamů, které má agent zkusit pro spojení se s ESMC serverem. Tuto možnost zpravidla využijete při změně
IP adresy ESMC Serveru nebo migraci.
• Limit dat – nastavte maximální velikost souboru, který se může na server odeslat.
• Interval připojení – zadejte interval, ve kterém se bude agent připojovat k serveru. Pro definování můžete
použít také a CRON výraz.
• Certifikát – certifikát, který používá ESET Management Agent pro ověření zabezpečeného spojení. Klikněte
na Změnit certifikát a vyberte certifikát, který chcete aby ESET Management Agent používal. Více informací
naleznete v kapitole Klientské certifikáty, případně Změna certifikátu.

Aktualizace
• Interval aktualizace – interval, ve kterém bude daná komponenta kontrolovat dostupnost aktualizací.
Použít můžete celé číslo nebo CRON výraz.
• Aktualizační server – server, ze kterého si bude ESET Management Agent stahovat aktualizace
programových modulů.
• Typ aktualizace – vyberte jaký druh aktualizací má ESET Management Agent stahovat. Vybrat si můžete
Standardní, Předběžné nebo Opožděné aktualizace. Testovací aktualizace nedoporučujeme používat na
produkčních systémech.

Rozšířená nastavení
• HTTP Proxy – definujte proxy server, prostřednictvím kterého bude přistupovat do internetu a replikovat
data na ESMC serveru.
oTyp konfigurace proxy
▪Globální proxy – tuto možnost vyberte, pokud pro replikaci dat a připojování k serverům ESET se má
použít stejný proxy server.
▪Rozdílná proxy pro jednotlivé služby – tuto možnost vyberte, pokud chcete pro replikaci dat a
připojování k serverům použít rozdílné proxy servery.
oGlobální proxy – tato možnost se zpřístupní v závislosti na výběru v části Typ konfigurace proxy. Pro
zadání údajů klikněte na možnost Změnit.
Níže uvedené možnosti se zpřístupní v případě, kdy jako typ proxy vyberete možnost Rozdílná proxy pro
jednotlivé služby. Nastavit můžete proxy pouze pro ESET služby a například proxy pro replikaci nevyplňovat.
Aktivováním možnosti Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server vyřešíte situaci, kdy by byl klient
mimo dosah proxy.
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oReplikace (na ESMC Server) – zadejte údaje proxy, prostřednictvím které se bude agent připojovat k
serveru.
oESET služby – zadejte údaje proxy, prostřednictvím které se bude agent připojovat k ESET službám.
• Funkce probudit – ESMC Server může prostřednictvím EPNS vynutit okamžitou replikaci dat z ESET
Management Agenta nainstalovaného na klientské stanici. Pokud cílová stanice žije, ESET Management
Agent se okamžitě připojí k ESMC Serveru a nebude čekat na definovaný interval replikace. To je užitečné v
případě, kdy chcete ihned spustit klientskou úlohu nebo aplikovat politiku.
• Kompatibilita – ESET Management Agent komunikuje se staršími verzemi produktů (ESET Endpoint v5,
ESET NOD32 Antivirus 4 BE) standardně na portu 2225. Pokud z nějakého důvodu potřebujete tento port
změnit, můžete to provést pomocí tohoto nastavení. Následně bezpečnostní produkt ESET nasměrujte na
localhost a vámi definovaný port.
• Operační systém – v této části naleznete nastavení související s reportováním dat z operačního systému.
• Repozitář – adresa repozitáře, ve kterém se nacházejí instalační balíčky.

Poznámka
Výchozí hodnota je AUTOSELECT.

• Program vylepšování produktu – pomocí této možnosti aktivujete nebo zakážete zasílání informací o
pádech a anonymních statistických dat do společnosti ESET.
• Protokolování – v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud
vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Vybráním možnosti Fatal se do protokolu
zapíší nejvýše kritické informace. Aktuální protokoly ESET Management Agenta naleznete na klientské stanici
ve složce: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs, případně
C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
• Nastavení – na Windows můžete agenta ochránit heslem a zabránit tomu, aby nepovolaná osoba nemohla
ESET Management Agenta odinstalovat. Ochranu ESET Management Agenta aktivujete zadáním hesla do
pole Chránit nastavení heslem. Po aplikování politiky nebude možné ESET Management Agenta odinstalovat
nebo provést jeho opravnou instalaci bez zadání tohoto hesla.

Důležité
Mějte na paměti, že pokud toto heslo zapomenete, nebudete schopni odinstalovat ESET
Management Agenta z daného počítače. Heslo, které nastavíte, si zapamatujte nebo uložte na
bezpečné místo!

Přiřadit
Vyberte klienty, kterým chcete politiku přiřadit. Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi
statickými i dynamickými skupinami. Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat, a klikněte
na tlačítko OK.

Souhrn
Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.
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Úprava intervalu připojení ESET Management Agenta k
serveru
Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vytvořit politiku pro ESET Management Agenta a upravit jeho interval
připojení k ESMC Serveru. Tuto hodnotu byste v závislosti na velikosti sítě měli po prvotním nasazení ESET
Management Agenta a bezpečnostního produktu adekvátně zvýšit. Změnu provedete prostřednictvím politiky v
ESET Security Management Center.
Vytvořte novou statickou skupinu. V hlavním menu klikněte na Politiky. V dolní části okna klikněte na tlačítko
Akce a vyberte možnost Nová….

Obecné
Nejprve zadejte Název nové politiky (například Interval připojení agenta). Pole Popis je nepovinné.

Nastavení
Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Management Agent.
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Připojení
Klikněte na možnost Změnit interval.

Do pole Pravidelný interval zadejte vámi požadovaný interval replikace ESET Management Agenta (výchozí
hodnota je 60 sekund) a klikněte na tlačítko Uložit.
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Přiřadit
V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte
požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.
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Souhrn
Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.
Politika se na cíl aplikuje při jeho příštím připojení k ESMC serveru (dle nastaveného intervalu připojení agenta).

Vytvoření politiky pro ESET Management Agenta, aby
se připojoval na nový ESMC Server
Prostřednictvím politiky můžete ovlivnit konfiguraci ESET Management Agenta. Následující postup můžete využít
při migraci klientů na nový ESMC Server.
Pro vytvoření nové politiky, ve které definujete novou IP adres ESMC serveru a přiřadíte ji všem klientům:
Přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

Obecné
Nejprve zadejte název nové politiky. Pole Popis je nepovinné.

Nastavení
Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Management Agent. V konfigurační šabloně přejděte na záložku
Připojení a klikněte na Změnit seznam serverů na řádku Připojovat se k těmto serverům.
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Zobrazí se seznam adres, ke kterým se má ESET Management Agent připojovat, aby se spojil s ESMC serverem. V
zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat a do pole Adresa zadejte název nebo IP adresu serveru,
na kterém máte nainstalovaný nový ESMC Server. Port pro komunikaci je standardně předvyplněn. Pokud jste jej
neměnili, ponechte tedy výchozí hodnotu 2222.
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Pokud jste upravovali stávající politiku a máte v seznamu více záznamů, prostřednictvím šipek můžete ovlivnit
prioritu jednotlivých serverů. Ujistěte se, že nově přidaný server je na začátku seznamu a akci dokončete kliknutím
na tlačítko Uložit.

Přiřadit
V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.
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Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte
požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.
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Souhrn
Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.
Politika se na cíl aplikuje při jeho příštím připojení k ESMC serveru (dle nastaveného intervalu připojení agenta).

Vytvoření politiky pro ochranu odinstalace ESET
Management Agenta
Níže uvádíme příklad, jak vytvořit novou politiku pro ESET Management Agenta, prostřednictvím které nastavíte
heslo pro zabránění jeho neoprávněné odinstalace. Po aktivování této možnosti bude při pokusu o odinstalování
nebo provedení opravné instalace ESET Management Agenta vyžadováno heslo. Další informace naleznete v
kapitole ochrana agenta.

Obecné
Nejprve zadejte název nové politiky, volitelně její popis. Pole Popis je nepovinné.

Nastavení
Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Management Agent, pro který chcete vytvořit politiku.V
konfigurační šabloně přejděte na záložku Rozšířená nastavení > Nastavení a zadejte heslo, kterým chcete produkt
chránit. Toto heslo bude vyžadováno při pokusu o odinstalování nebo opravení produktu ESET Management.

Důležité
Heslo, které nastavíte, si zapamatujte nebo uložte na bezpečné místo. Bude vyžadováno při pokusu
o odebrání ESET Management Agenta z počítače. Mějte na paměti, že pokud toto heslo
zapomenete, nebudete schopni standardní cestou ESET Management Agenta odinstalovat.

Přiřadit
V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.
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Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte
požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.
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Souhrn
Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.
Politika se na cíl aplikuje při jeho příštím připojení k ESMC serveru (dle nastaveného intervalu připojení agenta).

Řešení problémů – agent se nepřipojuje
Pokud se klient po nainstalování ESET Management Agenta stále nepřipojuje k ESMC serveru, je potřeba příčinu
problému hledat na klientské stanici.
Mějte na paměti, že ESET Management Agent se standardně připojuje k ESMC serveru každou minutu. Buďte tedy
trpěliví. V případě potřeby může interval snížit prostřednictvím politiky pro ESET Management Agenta.
Zkontroluje nejnovější protokol ESET Management Agenta. Naleznete jej ve složce:

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
Windows
C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
Linux
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log
/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
macOS
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log
• last-error.html – protokol (tabulka) souhrnně zobrazující poslední zaznamenané chyby běhu ESET
Management agenta.
• software-install.log – textový protokol poslední úlohy vzdálené instalace, kterou ESET Management Agent
provedl.
• status.html – tabulka ukazující aktuální stav komunikace (synchronizace) ESET Management agenta s
ESMC serverem. V protokolu je zároveň uvedena konfigurace HTTP Proxy, seznam aplikovaných politik
společně s informací, jakých dynamických skupin je zařízení členem.
• trace.log – podrobný protokol zahrnující veškeré činnosti i chyby ESET Management Agenta.

Poznámka
Pro aktivaci diagnostického protokolování vytvořte ve složce se souborem trace.logtrace.log prázdný
soubor traceAll (bez přípony) a restartujte službu ESET Management Agenta. Tím aktivujete úplné
protokolování do souboru trace.log.
Nejčastější důvody, proč se agent nedokáže spojit s ESMC serverem, jsou následující:
• Chybně nakonfigurovaná síť. Ujistěte se, že je ESMC Server z cílového počítače dosažitelný.
• ESMC server nenaslouchá na portu 2222, případně vámi definovaném.
• DNS nepracuje správně nebo nemáte na firewallu povoleny všechny potřebné porty – ověřte, zda máte
povoleny všechny porty, které používá ESET Security Management Center. Případně si v naší Databázi
znalostí najděte článek Jaké adresy a porty povolit ve firewallu pro produkty ESET?
• Chybně vygenerovaný certifikát s nesprávnými či neúplnými údaji, které neodpovídají veřejnému klíči
certifikační autority ESMC serveru – pro vyřešení vygenerujte nový certifikát ESET Management Agenta nebo
ESMC Serveru.
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Řešení problémů – nasazení agenta
V průběhu nasazení ESET Management Agenta se mohou vyskytnout problémy. Pokud se nasazení nezdaří, může
to být z mnoha důvodů. V této kapitole si popíšeme:
oKde získat chybové hlášení související s nepodařenou instalací ESET Management Agenta
oKde zjistit možné příčiny chyby
oJak příčinu odstranit a agenta úspěšné nasadit

Windows
1. Pro zjištění příčiny neúspěšného Nasazení ESET Agenta přejděte v hlavním menu na záložku Přehledy >
Automatizace a klikněte na dlaždici reprezentující šablonu přehledu Informace o úlohách Nasazení ESET Agenta
za posledních 30 dní.
Následně se zobrazí tabulka s výpisem všech úloh a informacemi o Nasazení ESET Agenta. Ve sloupci
Průběh/Detaily/Chybová zpráva naleznete důvod neúspěšné instalace.
Pokud potřebujete detailní informace, změňte úroveň protokolování ESMC Serveru na hodnotu trace. Pro změnu
přejděte v hlavním menu ESMC Web Console do sekce Další > Nastavení serveru > Rozšířená nastavení >
Protokolování a z rozbalovacího menu vyberte položku Chyby. Následně znovu spusťte úlohu Nasazení ESET
Agenta, vyčkejte na selhání instalace a podívejte se do ESMC Server trace protokolu na nejnovější záznamy pro
zjištění příčiny selhání. V některých případech přímo v protokolu naleznete informace vedoucí k odstranění
problému.
Protokoly naleznete ve složce:
ESMC Server C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\trace.log
ESET
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
Management C:\Documents and Settings\All Users\Application
Agent
Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Poznámka
• Pro aktivaci diagnostického protokolování vytvořte ve složce se souborem trace.logtrace.log
prázdný soubor traceAll (bez přípony) a restartujte službu ESET Management Agenta. Tím aktivujete
úplné protokolování do souboru trace.log.
• Pokud se ESET Management Agent nepřipojuje k serveru, přejděte do kapitoly Co dělat, když
agent nekomunikuje.
• Pokud instalace selže, například z důvodu chyby 1603, na klientské stanici najděte instalační
protokol ra-agent-install.log. Umístěn bude ve složce: C:\Users\%user%\AppData\Local\Temp\raagent-install.log
2. V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny neúspěšné instalace:
Chybová zpráva
Nelze se připojit
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Možné důvody
• Klient není v síti dosažitelný, firewall blokuje komunikaci
• Příchozí komunikace na portech 135, 137, 138, 139 a 445 není povolena ve firewallu:
Povolte sdílení souborů a tiskáren.
• Nelze přeložit název klienta, není použit platný FQDN název počítače

Chybová zpráva

Přístup odepřen

Balíček nenalezen v
repozitáři

Možné důvody
• Pokud je server i stanice připojena do domény, zadejte údaje doménového
administrátora v plném tvaru, tedy ve formátu: Domain\DomainAdmin
• Pokud je server i stanice připojena do domény, můžete službu ESMC Serveru dočasně
spustit pod účtem doménového administrátora.
• Pokud nasazujete ze serveru, který je v jiné doméně, na cílové stanici deaktivujte
vzdálené řízení uživatelských účtů.
• Pokud nasazujete ze serveru, který je v jiné doméně, zadejte údaje lokálního uživatele,
který je členem skupiny Administrators, ve formátu: Admin. Název cílové stranice se
před jméno uživatele doplní automaticky.
• Účet administrátora nemá nastaveno heslo.
• Nedostatečná přístupová oprávnění.
• Administrativní sdílení ADMIN$ nejsou dostupná
• Administrativní sdílení IPC$ nejsou dostupná
• Je aktivní zjednodušené sdílení.
• Neplatný odkaz na repozitář
• Repozitář není dostupný
• V repozitáři se nenachází požadovaný balíček

3. Na základě zjištěné příčiny odstraňte problém znemožňující instalaci:
• Klient není v síti dosažitelný – vyzkoušejte z ESMC Serveru ping na danou stanici, zda odpovídá; zkuste se
vzdáleně připojit (například vzdálenou plochou).
• Firewall blokuje komunikaci – zkontroluje nastavení Brány Windows Firewall na straně klienta i serveru,
případně firewall třetí strany (pokud je nainstalován).
• Nelze přeložit název klienta – problém související s DNS můžete v některých případech identifikovat:
oPoužitím příkazu nslookup doplněný o IP adresu/název klienta, na kterého se nedaří agenta nasadit.
Výsledek by se měl shodovat s informacemi zobrazenými po zadání příkazu ipconfig na serveru. Tedy po
zadání příkazu nslookup a názvu serveru byste měli získat IP adresu serveru. Například, po provedení
příkazu nslookup doplněného o název klienta byste měli dostat IP adresu, kterou na klientovi vrátí příkaz
ipconfig. Příkaz nslookup je nutné spustit na klientovi i serveru.
oRučně ověřte, zda v DNS záznamech nemáte duplicitní záznamy.
• Porty 2222 a 2223 nejsou ve firewallu otevřeny – viz výše. Ujistěte se, zda máte ve firewallu (na klientovi i
serveru) otevřeny potřebné porty.
• Účet administrátora nemá nastaveno heslo – nastavte heslo pro účet administrátora (nepoužívejte
prázdné heslo)
• Nedostatečná přístupová oprávnění – při vytváření úlohy pro Nasazení ESET Agenta zkuste použít
přihlašovací údaje doménového administrátora. Pokud je klientská stanice v pracovní skupině, použijte
lokální účet administrátora.

Poznámka
Mějte na paměti, že v průběhu instalace se neotevřou ve firewallu porty 2222 a 2223. Povolte je ve
firewallu ručně (na klientovi i serveru).
• Pro aktivaci účtu administrátora postupujte podle následujících kroků:
1.Otevřete příkazový řádek s oprávněním administrátora
2.Zadejte příkaz:
net user administrator /active:yes

• Administrativní sdílení ADMIN$ nejsou dostupná – klientská stanice musí mít povoleno sdílení zdroje
ADMIN$. Pro ověření, zda je sdílení povoleno klikněte na Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu >
Správa počítače > Sdílené složky > Sdílené složky.
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• Administrativní sdílení IPC$ nejsou dostupná – na klientovi si otevřete příkazový řádek a zadáním níže
uvedeného příkazu ověřte, zda může využívat IPC:
net use \\clientname\IPC$, kde clientname je název cílové stanice.

• Je aktivní zjednodušené sdílení – pokud se vám zobrazila zpráva "Přístup odepřen" a provozujete smíšené
prostředí domény a pracovní skupiny, deaktivujte možnost Používat zjednodušené sdílení (Windows XP)
resp. Na Windows 7 změnu provedete pomocí následujících kroků:
oKlikněte na tlačítko Start, do vyhledávací pole zadejte výraz Složka a z dostupných možností vyberte
Možnosti složky. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Zobrazení a v sekci Upřesnit
nastavení odškrtněte možnost Používat průvodce sdílením.
• Neplatný odkaz na repozitář – v hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Nastavení
serveru. V sekci Rozšířená nastavení > Repozitář se ujistěte, zda máte zadanou správnou adresu k repozitáři.
Výchozí hodnota je AUTOSELECT.
• V repozitáři se nenachází požadovaný balíček – tato zpráva se obvykle zobrazí v případě, kdy se není
možné připojit do ESMC repozitáře. Zkontrolujte připojení k internetu.

Linux a macOS
Pokud se agenta nepodařil nasadit na Linux nebo macOS, obvykle problém souvisí s SSH. Ujistěte se, zda na
klientovi běží SSH dameon. Po vyřešení situace zkuste agenta nasadit znovu.

Příklady nasazení ESET Management Agenta
V následujících kapitolách máme připraveny scénáře pro Nasazení ESET Agenta.
1.Scénář č.1 – nasazení agenta z ESMC virtuální appliance nebo ESMC serveru provozovaného na linuxu na
Windows cíle nepřipojené do domény.
2.Nasazení agenta z ESMC serveru provozovaného na Windows serveru na Windows cíle nepřipojené do
domény.
3.Scénář č.3 – nasazení agenta z ESMC virtuální appliance nebo ESMC serveru provozovaného na linuxu na
Windows cíle připojené do domény.
4.Scénář č.4 – nasazení agenta z ESMC serveru provozovaného na Windows serveru na Windows cíle
připojené do domény.

Příklady nasazení ESET Management Agenta v nedoménovém prostředí
1.Nasazení agenta z ESMC virtuální appliance nebo ESMC serveru provozovaného na linuxu na Windows
cíle nepřipojené do domény.
2.Nasazení agenta z ESMC serveru provozovaného na Windows serveru na Windows cíle nepřipojené do
domény.

Předpoklady:
• Server i cílová stanice jsou ve stejné síti.
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• Funkční překlad FQDN jmen, příklad: desktop-win7.test.local se přeloží na 192.168.1.20 a opačně.
• Nainstalovaný čistý operační systém z MSDN ve výchozí konfiguraci.

Cílové stanice:
Windows 10 Enterprise
Windows 8.1 Enterprise
Windows 7 Enterprise
1.Vytvořte na cílové stanici nový uživatelský účet, který přidáte do skupiny Administrators, například:
"Admin". Otevřete si Microsoft Management Console. To provedete například stisknutím kláves Win + R a
zadáním příkazu mmc.
2.V hlavním menu klikněte na Soubor > Přidat nebo odebrat moduly snap-in a přidejte modul Místní
uživatelé a skupiny. Ve stromové struktuře klikněte na položku Uživatelé a vyberte možnost Nový
uživatel.... Vyplňte požadované údaje a nezapomeňte na heslo! V části Skupiny klikněte na Administrators
a z kontextového menu vyberte možnost Vlastnosti. Do skupiny přidejte vámi vytvořeného uživatele. Do
pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte uživatelské jméno a klikněte na tlačítko Kontrola názvů > OK.
3.V Centru sítí a sdílení změňte typ sítě z Veřejné na Privátní, kdy v levé části okna klikněte na Zobrazit
aktivní sítě.
4.Vypněte Bránu Windows Firewall pro Privátní sítě. Klikněte na Zapnout nebo vypnout Bránu Windows
Firewall a pro Domácí nebo pracovní síť vyberte možnost Vypnout bránu Windows Firewall.
5.Povolte sdílení souborů a tiskáren v privátních sítích.V centru sítí a sdílení klikněte na možnost Změnit
pokročilé nastavení sdílení.V privátním profilu ověřte, že je povoleno sdílení souborů a tiskáren.
6.Otevřete si editor registru. To provedete například stisknutím kláves Win + R a zadáním příkazu regedit.
Přejděte do větve
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

7.V hlavním menu klikněte na Úpravy > Nový > DWORD hodnota a přidejte do registru klíč s
názvem"LocalAccountTokenFilterPolicy" a hodnotou nastavenou na "1".
8.V ESET Security Management Center Web Console vytvořte serverovou úlohu pro "nasazení ESET Agenta"
a spusťte ji na stanici s požadovaným FQDN (FQDN na lokální stanici zjistíte po kliknutí na ikonu Tento
počítač a vybrání možnosti Vlastnosti. FQDN se zobrazí na řádku Úplný název počítače).
9.Volitelně zadejte název serveru, tak jak jej vidí klient (FQDN nebo IP adresu ESMC serveru).
10. Zadejte vytvořený lokální uživatelský účet "Admin" (bez názvu domény a prefixu počítače) a heslo.
11. Vyberte certifikát ESET Management Agenta.
12. Spusťte úlohu.

Pro Windows XP Professional
1.Vytvořte na cílové stanici nový uživatelský účet, který přidáte do skupiny Administrators, například:
"Admin". Otevřete si Microsoft Management Console. To provedete například stisknutím kláves Win + R a
zadáním příkazu mmc.
2.V hlavním menu klikněte na Soubor > Přidat nebo odebrat moduly snap-in a přidejte modul Místní
uživatelé a skupiny. Ve stromové struktuře klikněte na položku Uživatelé a vyberte možnost Nový
uživatel.... Vyplňte požadované údaje a nezapomeňte na heslo! V části Skupiny klikněte na Administrators
a z kontextového menu vyberte možnost Vlastnosti. Do skupiny přidejte vámi vytvořeného uživatele. Do
pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte uživatelské jméno a klikněte na tlačítko Kontrola názvů > OK.
3.Vypněte bránu firewall systému Windows, kdy na záložce Obecné vyberte možnost Vypnout.
4.Na záložce Výjimky, ve firewallu systému Windows, povolte Sdílení souborů a tiskáren.
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5.Otevřete si Místní zásady zabezpečení.To provedete například stisknutím kláves Win + R a zadáním
příkazu secpol.msc.
6.Ve stromové struktuře přejděte do větve Místní zásady > Možnosti zabezpečení. Klikněte na Přístup k
síti: Model sdílení a zabezpečení a vyberte možnost Vlastnosti.
7.Z rozbalovacího menu vyberte možnost Klasický - místní uživatelé jsou ověřováni jak oni sami.
8.V ESET Security Management Center Web Console vytvořte serverovou úlohu pro "nasazení ESET Agenta"
a spusťte ji na stanici s požadovaným FQDN (FQDN na lokální stanici zjistíte po kliknutí na ikonu Tento
počítač a vybrání možnosti Vlastnosti. FQDN se zobrazí na řádku Úplný název počítače).
9.Volitelně zadejte název serveru, tak jak jej vidí klient (FQDN nebo IP adresu ESMC serveru).
10. Zadejte vytvořený lokální uživatelský účet "Admin" (bez názvu domény a prefixu počítače) a heslo.
11. Vyberte certifikát ESET Management Agenta.
12. Spusťte úlohu.

Příklady nasazení ESET Management agenta v
doménovém prostředí
1.Nasazení agenta z ESMC virtuální appliance nebo ESMC serveru provozovaného na linuxu na Windows
cíle připojené do domény.
2.Nasazení agenta z ESMC serveru provozovaného na Windows serveru na Windows cíle připojené do
domény.

Předpoklady:
• Server i cílová stanice jsou ve stejné síti.
• Funkční překlad FQDN jmen, příklad: desktop-win10.esmc.local se přeloží na 10.0.0.2 a opačně.
• Nainstalovaný čistý operační systém z MSDN ve výchozí konfiguraci.
• Vytvořená doména (příklad: "esmc.local") se správně nastaveným netbios jménem (příklad "ESMC").
• Uživatelský účet doménového administrátora "DomainAdmin", který je na doménovém řadiči členem
bezpečnostní skupiny "Domain Admins".
• Stanice připojené do domény ("esmc.local") prostřednictvím účtu doménového administrátora
"DomainAdmin". Tento uživatelský účet je zároveň členem skupiny Administrator (Windows 10, 8.1, 7) nebo
Standard user (power user na Windows XP).
• DomainAdmin se musí být schopen přihlásit na každou stanici a provádět na nich úlohy.
• Na Windows spusťte službu ESMC Server dočasně pod účtem doménového administrátora (přiklad
"ESMC\DomainAdmin"). Následně můžete službu spustit jako NetworkService. Na linuxu není potřeba
provádět žádné změny.

Cílové stanice:
Windows 10 Enterprise
Windows 8.1 Enterprise
Windows 7 Enterprise
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1.Otevřete si Centrum sítí a sdílení.
2.Ověřte, zda síť označená jako Doménová.
3.Vypněte Bránu Windows Firewall pro Privátní sítě. Klikněte na Zapnout nebo vypnout Bránu Windows
Firewall a pro Domácí nebo pracovní síť vyberte možnost Vypnout bránu Windows Firewall.
4.Povolte sdílení souborů a tiskáren v privátních sítích. V centru sítí a sdílení klikněte na možnost Změnit
pokročilé nastavení sdílení.V privátním profilu ověřte, že je povoleno sdílení souborů a tiskáren.
5.V ESET Security Management Center Web Console vytvořte serverovou úlohu pro "nasazení ESET Agenta"
a spusťte ji na stanici s požadovaným FQDN (FQDN na lokální stanici zjistíte po kliknutí na ikonu Tento
počítač a vybrání možnosti Vlastnosti z kontextového menu. FQDN se zobrazí na řádku Úplný název
počítače).
6.Volitelně zadejte název serveru, tak jak jej vidí klient (FQDN nebo IP adresu ESMC serveru).
7.Do pole uživatelské jméno zadejte "ESMC\DomainAdmin" (je důležité nevynechat název domény) a
následně heslo.
8.Vyberte certifikát ESET Management Agenta.
9.Spusťte úlohu.

Pro Windows XP Professional
1.Vypněte bránu firewall systému Windows, kdy na záložce Obecné vyberte možnost Vypnout.
2.Na záložce Výjimky, ve firewallu systému Windows, povolte Sdílení souborů a tiskáren.
3.V ESET Security Management Center Web Console vytvořte serverovou úlohu pro "nasazení ESET Agenta"
a spusťte ji na stanici s požadovaným FQDN (FQDN na lokální stanici zjistíte po kliknutí na ikonu Tento
počítač a vybrání možnosti Vlastnosti z kontextového menu. FQDN se zobrazí na řádku Úplný název
počítače).
4.Volitelně zadejte název serveru, tak jak jej vidí klient (FQDN nebo IP adresu ESMC serveru).
5.Do pole uživatelské jméno zadejte "ESMC\DomainAdmin" (je důležité nevynechat název domény) a
následně heslo.
6.Vyberte certifikát ESET Management Agenta.
7.Spusťte úlohu.

Uživatelské rozhraní ESMC Web Console
Všechny klienty můžete spravovat prostřednictvím ESMC Web Console. Ta je dostupná z jakéhokoli zařízení s
podporovaným internetovým prohlížečem. ESMC Web Console je rozdělena do několika hlavních sekcí:
1.V horní části ESMC Web Console je umístěno Rychlé vyhledávání. Po kliknutí na ikonu si můžete vybrat,
zda chcete vyhledávat podle:
oNázvu počítače, popisu nebo IP adresy – po zadání hledaného výrazu (názvu stanice, popisu stanice,
IPv4/IPv6 adresy nebo názvu skupiny) stiskněte klávesu Enter. Následně budete přesměrování do sekce
Počítače, ve které se zobrazí klienti odpovídající hledanému výrazu.
oNázvu detekce – po zadání hledaného výrazu a stisknutí klávesy Enter budete přesměrováni do sekce
Detekce.
oUživatelského jména – po zadání jména uživatele a stisknutí klávesy Enter budete přesměrováni do
sekce Uživatelé zařízení.
2.V menu rychlé odkazy naleznete přístup k nejčastěji používaným funkcím.
Rychlé odkazy
Konfigurace počítačů
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• Přidat nový počítač
• Přidat nové mobilní zařízení
• Další možnosti nasazení
• Přidat uživatele zařízení
Správa počítačů
• Vytvořit klientskou úlohu
• Vytvořit novou politiku
• Přiřadit politiku
Stav počítačů
• Generovat přehled
3.Hlavní menu ESMC v levé části obrazovky obsahuje následující záložky:
oNástěnka
oPočítače
oDetekce
oPřehledy
oÚlohy
oInstalační balíčky
oPolitiky
oUživatelé zařízení
oOznámení
oStav serveru
oDalší
4.Tlačítka v dolní části obrazovky jsou unikátní pro každou sekci a funkci. Detailně jsou popsána v
jednotlivých kapitolách.

Obecná pravidla
• Vyžadované nastavení je vždy označeno červeným vykřičníkem.
• Pokud budete kdykoli při práci s ESET Security Management Center potřebovat nápovědu, najeďte v horní
části okna na ikonu
(otazníku) a vyberte možnost <Aktuální okno> – Nápověda. Následně se vám zobrazí
související informace k aktuálně zobrazené části ESMC Web Console.

Web Console
Do ESMC Web Console se přihlásíte pomocí uživatelského jména a hesla. Po zaškrtnutí možnosti Přihlásit se do
domény se můžete přihlásit prostřednictvím účtu doménového uživatele, pokud máte namapovanou doménovou
skupinu. Při přihlašování pomocí doménových údajů zadávejte uživatelské jméno ve tvaru:
Active Directory: DOMAIN\username
Linux a ESMC virtuální appliance LDAP: username@FULL.DOMAIN.NAME

Poznámka
Pokud máte potíže s přihlášením nebo potřebujete zjistit význam jednotlivých hlášení, přejděte do
kapitoly Web Console – řešení problémů.
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V případě potřeby si pomocí rozbalovacího menu změňte jazyk, ve kterém chcete ESMC Web Console používat.
Další informace naleznete v Databázi znalostí.

Poznámka
Mějte na paměti, že při změně jazyka nedojde ke změně všech prvků webové konzole. Některé
prvky vytvořené v průběhu inicializace vaší ESMC instance se nezmění.
Povolit relaci ve více záložkách – Web Console můžete používat ve více záložkách v jednom prohlížeči.
• Pokud tuto možnost aktivujete, v každé záložce se vám otevře ta samá relace konzole. Při otevření další
nové záložky se všechny ostatní dříve otevřené záložky se stejným nastavením připojí k nově otevřené. V
případě, že se v jedné záložce odhlásíte, relace bude ukončena ve všech záložkách.
• Pokud tuto možnost deaktivujete, v každé záložce se otevře ESMC Web Console nezávisle. Můžete se tak
například v každé z nich přihlásit jako jiný uživatel, a testovat oprávnění.
Změnit heslo / Použít jiný účet – pomocí této možnosti si můžete změnit heslo, resp. se vrátit na úvodní stranu
přihlašovací obrazovky.

Správa relace a bezpečnostní opatření
Zablokování IP adresy po neúspěšném přihlášení
Po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení bude IP adresa na 10 minut zablokována. Toto neovlivní již existující
relace. Na tuto skutečnost budete upozorněni chybovým hlášením: Neúspěšné přihlášení: Přihlášení z
vaší adresy bylo dočasně zablokováno.
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Zablokování IP adresy používající neplatné ID relace
Pokud z jedné IP adresy přijde 15 požadavků s neplatným ID relace, připojení z dané IP adresy bude na dalších 15
minut zablokováno. Započítávány nejsou relace, jejichž platnost již vypršela. Za útok není tedy považována relace,
kterou máte otevřenou v prohlížeči, její platnost již vypršela, a zkusíte požadavek odeslat znovu. Zároveň dojde k
vytvoření banu na IP na 15 minut a zablokování všech požadavků (včetně těch platných). Ban odstraníte
restartováním webového serveru (služby tomcat).

Řešení problémů – Web Console
V tabulce níže uvádíme přehled nejčastějších chybových hlášení a stavů souvisejících s přihlášením do Web
Console společně s jejich vysvětlením a možnými kroky pro jejich vyřešení:
Chybová zpráva
Neúspěšné přihlášení: Neplatné
uživatelské jméno nebo heslo

Možný důvod
Zadáváte chybné jméno nebo heslo. Zkontrolujte zadání a zkuste to
znovu

Neúspěšné přihlášení: Nepodařilo se Ověřte, zda běží služba ESMC Server a databázového serveru. Více
připojit k serveru. Důvod: server není informací naleznete v Databázi znalostí.
dostupný nebo neběží.
Ověřte, zda korektně běží služba ESMC Server, běžíwebový server
Neúspěšné přihlášení: Chyba při
(Apache Tomcat) a má spojení se serverem. Případně zkontrolujte jeho
komunikaci
protokoly. Více informací naleznete v Databázi znalostí.
Ověřte konfiguraci sítě, firewallu a ujistěte se, že ze serveru, kde běží
Neúspěšné přihlášení: Vypršel čas
ESMC Web Console (Apache Tomcat) je dosažitelný ESMC Server. ESMC
spojení
Server může být přetížený, zkuste restartovat server. Nemáte stejnou
verzi ESMC Web Console a ESMC Serveru.
Neúspěšné přihlášení: Uživatel nemá Daný uživatelský účet nemá oprávnění pro přihlášení. Přihlaste se jako
přiřazenou žádné přístupové oprávnění administrátor a danému uživateli přiřaďte odpovídající sadu oprávnění.
ESMC Web Console nesouhlasí s verzí ESMC Serveru. Tato chyba se
Neúspěšné přihlášení: Chyba při
může zobrazit v průběhu aktualizace na novou verzi. Pokud chyba
parsování odpovědi
přetrvává, aktualizujte ESMC Web Console ručně.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme ESMC Web Console nastavit
Používáte nešifrované spojení!
tak, aby běžela na HTTPS.
Prosím, nastavte webserver tak, aby
používal HTTPS
JavaScript je vypnutý. Prosím, povolte Povolte JavaScript nebo aktualizujte svůj webový prohlížeč.
jej ve svém prohlížeči.
Chyba
Možný důvod
Přihlašovací obrazovka • Restartujte službu ESET Security Management Center Server. Po opětovném nastartování služby ESET Security
se nezobrazuje nebo Management Center Server restartujte službu Apache Tomcat. Po provedení těchto kroků by se již měla
načítá ve smyčce.
přihlašovací obrazovka ESET Security Management Center správně zobrazit. Více informací naleznete v Databázi
znalostí.
• Pokud Apache Tomcat nedokázal rozbalit obsah era.war souboru a Web Console není dostupná, postupujte
podle kroků uvedených v naší Databázi znalostí.
Pokud se vám
může to být způsobeno doplňky pro blokování reklamy. Pro vyřešení této situace deaktivujte doplněk pro adresu
nezobrazí v některých ESMC Web Console.
částech (kontextových
menu a menu Rychlé
odkazy) ESMC konzole
všechny texty,
Po přihlášení se Web Ujistěte se, že používáte podporovaný internetový prohlížeč.
Console nezobrazuje
správně (chybí některé
prvky, atp.).
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Chyba
Po přihlášení se Web
Console nezobrazuje
správně.

Možný důvod
Pokud se některé části ESMC Web Console (např. záložka Počítače) nenačítají, spusťte Tomcat9w.exe, který
naleznete ve složce C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ složka Tomcat ]\
• Na záložce General klikněte na tlačítko Stop a zastavte službu Apache Tomcat.
• Přejděte na záložku Java a do sekce Java Options přidejte níže uvedený kód:
-Duser.country=US
-Duser.language=en

• Na záložce General klikněte na tlačítko Start a spusťte službu Apache Tomcat.
Web Console se načítá Při práci s velkým množství objektů vyžaduje Web Console více paměti. Podívejte se na konfiguraci webové
příliš dlouho. Při
konzole v enterprise prostředí.
načítání velkého počtu
objektů konzole
spadne.
Některé části Web
Tento problém způsobuje použití reverzní proxy, který brání v načítání modulů Web Console. URL řetězce pro
Console se nenačítají jednotlivé moduly Web Console, které načítá Apache Tomcat, se mohou dynamicky měnit (například řetězec
správně a zobrazuje se následovaný po era/webconsole/configEngine/:
mi chyba. Například při era/webconsole/configEngine/02645EFC6A9323B2B449042FB8S63FD3/v0.0/css/001_ce.ltr.css.
úpravě politiky se
Pro vyřešení se ujistěte, že máte správně nakonfigurovanou reverzní proxy.
zobrazila chyba:
"ERROR WHILE
INITIALIZING
CONFIGURATION
EDITOR.: (TYPEERROR)
: ((INTERMEDIATE
VALUE)(INTERMEDIATE
VALUE) ,
K).INITCONFIGEDITOR
IS NOT A FUNCTION"

Poznámka
• Po provedení aktualizace ESMC doporučujeme před opětovným načtením Web Console smazat
cache a cookies ve vašem prohlížeči.
• Protože ESMC Web Console používá pro přenos dat zabezpečený protokol (HTTPS), může se vám
při pokusu o přístup k ESMC Web Console zobrazit upozornění o nedůvěryhodném certifikátu nebo
nezabezpečeném spojení (přesné znění hlášky záleží na použitém prohlížeči). Důvod tohoto
upozornění je způsoben tím, že se prohlížeč snaží ověřit identitu stránky, kterou chcete zobrazit. Pro
pokračování k ESMC Web Console klikněte na Pokračovat na tuto stránku (Internet Explorer) nebo
Rozumím rizikům, případně klikněte na Přidat výjimku... a Schválit bezpečnostní výjimku (Mozilla
Firefox). Výjimka bude platná pouze pro komunikaci s ESET Security Management Center Web
Console. V případě potřeby můžete na webový server nahrát vlastní SSL certifikát.

Uživatelské nastavení
V této části můžete konfigurovat osobní uživatelské nastavení. K nastavení uživatelského účtu se dostanete po
kliknutí na jméno účtu v pravém horním rohu ESMC konzole (vedle tlačítka Odhlásit). Do ESMC Web Console
můžete být souběžně přihlášeni vícekrát (z více zařízení či prohlížečů). Naleznete zde rovněž informace o tom, z
kolika zařízení jste přihlášeni.

Poznámka
Provedené nastavení se týká výhradně aktuálně přihlášeného uživatele. Každý uživatel ESMC Web
Console může mít nastaveno vlastní časové pásmo Toto uživatelem definované pásmo se použije
pro přepočet zobrazených časů ve všech částech ESMC Web Console.
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Nastavení času
ESET Security Management Center ukládá veškerá data v mezinárodním standardu času, tedy v UTC (Coordinated
Universal Time). UTC čas je automaticky převeden do časového pásma, ve kterém používáte ESMC Web Console
(v potaz se bere střídání času). ESMC Web Console tedy údaje zobrazí v lokálním čase, ve kterém ESMC Web
Console běží (nikoli v UTC). Nastavení zobrazení času v ESMC Web Console můžete kdykoli ovlivnit změnou ve
svém uživatelském účtu.
Pokud nechcete zobrazovat čas v lokálním čase, odškrtněte možnost Použít lokální čas prohlížeče a vyberte si
časové pásmo ručně. Dále se rozhodněte, zda se má zohledňovat posun způsobený letním časem.

Důležité
V některých částech webové konzole můžete narazit na možnost použití jiného časového pásma
(například lokálního času, ve kterém běží ESMC agent). Toto nastavení je důležité při tvorbě
podmínek spuštění. Ve chvíli, kdy bude tato možnost v ESMC Web Console dostupná, budete mít k
dispozici možnost Použít lokální čas.

Změny týkající se času uložíte pomocí tlačítka Uložit nastavení času.

Uložený stav uživatele
Pokud chcete obnovit uživatelské rozhraní na výchozí hodnoty (nastavení sloupců, zapamatované filtry, připnuté
nabídky atp.), použijte možnost Obnovit uložený stav uživatele. Po provedení této akce se při dalším přihlášení
znovu zobrazí průvodce prvotním nastavením.
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Aktivní relace
V této části naleznete informace o aktivních relacích (kolikrát je uživatel přihlášen). K dispozici jsou tato data:
• IP adresa zařízení, ze kterého je uživatel k ESMC Web Console přihlášen. IP adresa webového serveru, na
kterém běží ESMC Web Console se zobrazí v závorkách. Pokud je konzole nainstalována na stejném serveru
jako ESMC Server, zobrazí se 127.0.0.1.
• Datum a čas přihlášení.
• Použitý jazyk ESMC Web Console.

Aktuální relace je označena štítkem Tato relace. Pokud chcete některou z aktivních relací ukončit, klikněte na
možnost Odpojit.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Způsob a množství zobrazených data v nejdůležitějších částech ESET Security Management Center Web Console
(například na záložce Počítače, Úlohy, …) si můžete modifikovat.

Správa filtrů
Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do
zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn
modře.
Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Pod tlačítkem Předvolby máte k
dispozici následující možnosti:
Sady filtrů
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Seznam vámi uložených filtrů, které jedním kliknutím aplikujete. Aktuálně použitý filtr má
u sebe příznak . Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se
uloží také tyto parametry.

Uložit sadu filtrů
jako

Kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolbu. Po uložení předvolby již
nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

Pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se
projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.
Vymazat hodnoty Kiknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.
filtru
Kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.
Odstranit filtry
Správa sad filtrů

Odstranit
nepoužité filtry

Kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

Prostřednictvím filtru
Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou
skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.
Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Rozložení postranního panelu
Pro zobrazení kontextového menu pro přizpůsobení postranního panelu klikněte na ikonu
sekce (dostupné možnosti se liší v závislosti na aktuálním rozložení).
•
•
•
•
•

na řádku s názvem

Skrýt postranní panel
Zobrazit postranní panel
Skupiny
Skupiny a štítky
Štítky

Pokud jsou skupiny viditelné, můžete vybrat použít jednu z níže uvedených možností:
•
•

Rozbalit vše
Sbalit vše

Správa hlavní tabulky
Pro seřazení dat podle jednoho sloupce klikněte do jeho záhlaví.
• Jedním nebo dvěma kliknutími seřadíte data v tabulce vzestupně (A-Z, 0-9) nebo sestupně (Z-A, 9-0).
• Po aplikování řazení se v záhlaví sloupce, dle kterého se data řadí, zobrazí malí šipka.
• Využít můžete rovněž pokročilé řazení.
Pro správu hlavní tabulky použijte ikonu ozubeného kolečka

v jejím pravém horním rohu:

Akce
•
Upravit sloupce – pomocí této možnosti můžete přidat, odebrat a
zobrazených sloupců. Při správě sloupců můžete využít techniku drag and drop.
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změnit pořadí

•

Automaticky přizpůsobit – pomocí této možnosti se šířka sloupců přizpůsobí velikosti okna.

Řazení tabulky
• Zrušit řazení – kliknutím resetujete řazení dat dle sloupců.
• Pokročilé řazení – data v tabulce můžete řadit podle více (až 4) sloupců. U každého sloupce můžete
definovat:
oprioritu řazení – změna pořadí sloupců provedete kliknutím na tlačítko Přesunout nahoru nebo
Přesunout dolů (první sloupec: primární řazení; druhý sloupec - sekundární řazení; atd.). Po aplikování
pokročilého řazení se v záhlaví sloupců zobrazí čísla indexů, která reprezentují prioritu řazení.
ochování řazení – pomocí rozbalovacího menu se rozhodněte, zda chcete data řadit Vzestupně nebo
Sestupně.
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Příklad

1 primární řazení – Sloupec Název počítače: aplikováno řazení vzestupně.
2 sekundární řazení – Sloupec Stav: dále se data řadí sestupně.

Přehledy
• Exportovat tabulku jako – pomocí této možnosti si můžete exportovat obsah tabulky do vámi
požadovaného formátu. Vybrat si můžete formát .pdf, .ps nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro
tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;.
• Uložit šablonu přehledu – kliknutím vytvoříte na základě zobrazených dat novou šablonu přehledu.

Štítky
V ESMC si můžete označit související objekty (počítače, detekce, úlohy, instalační balíčky, politiky, oznámení,
licence, …) uživatelskými štítky a používat je následně při filtrování a vyhledávání. Štítky jsou nativně dostupné na
všech hlavních obrazovkách ESMC Web Console.
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Štítek si představte jako uživatelem definované klíčové slovo (nálepku), které můžete přidat rozdílným objektům,
abyste je později snáze nalezli. Příklad: Štítek "VIP" můžete přiřadit všem objektům, které souvisí se skupinou
důležitých zaměstnanců.
Štítky si můžete vytvořit ručně, a stejně tak je přiřazovat. Výjimky tvoří MSP objekty, kterým jsou automaticky
přiřazovány štítky s názvem zákazníka.

Panel štítky
Existující štítky se zobrazují v dolní části postranního panelu, který se nachází vedle hlavního menu ESMC Web
Console:

Oprávnění pro správu štítků
Aby mohl uživatel spravovat štítky daného objektu, musí mít potřebná oprávnění pro přístup k objektu. Mějte na
paměti, že štítky mohou spravovat všichni uživatelé. Může se stát, že vámi vytvořený štítek smaže jiný uživatel.

Přiřazení štítků
Každý štítek můžete přiřadit více objektům.
Pro přiřazení štítku objektu na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost Štítky:

Pro přiřazení existujícího štítku klikněte do zobrazeného pole, vyberte požadovaný štítek ze seznamu a klikněte na
tlačítko Použít.
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Vytvořit nového štítku
Pro vytvoření nového štítku zadejte do zobrazeného pole jeho název, klikněte na možnost Vytvořit "vámi zadaný
název štítku" a akci potvrďte kliknutím na tlačítko Použít.

Filtrování objektů podle štítků
Pro aplikování štítku na aktuálně zobrazený seznam objektů na něj jednoduše klikněte. Vybraný štítek se podbarví
modře.

Odřazení štítku
Pro odřazení štítku objektu na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost Štítky: Štítek objektu
odeberte pomocí ikonky X a potvrzením Použít.
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Odstranění štítku
Pro smazání štítku na něj na panelu Štítky najeďte myší a klikněte na ikonu
štítek odebrat ze všech objektů v ESMC Web Console.

. Následně potvrďte, že chcete

Nástěnka
Nástěnka se zobrazí při prvotním přihlášení do ESMC Web Console. Standardně zobrazuje předdefinované
přehledy o stavu vaší sítě. Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi jednotlivými částmi
nástěnky. Na každé nástěnce jsou umístěny jednotlivé přehledy.

Práce s nástěnkou
• Přidat – kliknutím na ikonu
v záhlaví nástěnky vytvoříte novou záložku. Zadejte název nástěnky a akci
dokončete kliknutím na Přidat nástěnku. Tím se vám vytvoří prázdná nástěnka, na kterou si můžete přidat
přehledy.
• Přesunout – klikněte vlevo vedle názvu nástěnky a pomocí techniky drag & drop ji přesuňte na
požadované místo.
• Přizpůsobit – každou nástěnku si můžete přizpůsobit vašim potřebám přidáním vlastních přehledů i
úpravou již existujících. Můžete měnit také velikost zobrazených přehledů včetně jejich pozice.
• Nastavit jako výchozí – tato možnost je dostupná po kliknutím na ikonu ozubeného kolečka
vedle
nadpisu Nástěnka.
Kliknutím na ozubené kolečko
dostupné následující akce:

vpravo od názvu nástěnky se zobrazí kontextové menu, ve kterém jsou

Aktualizovat

Kliknutím aktualizujete zobrazená data generovaného přehledu.

Odstranit

Kliknutím odstraníte nástěnku.

Přejmenovat

Kliknutím můžete změnit název nástěnky.

Duplikovat…
Změnit rozložení

Kliknutím vytvoří kopii nástěnky ve své domovské složce.
Pomocí této možnosti si můžete změnit rozložení nástěnky. Při změně může dojít k
odstranění přehledů, které se do stávajícího rozložení nevejdou.

Poznámka
Následující předdefinované nástěnky není možné modifikovat: Přehled stavu a Přehled bezpečnosti
Ve výchozím stavu je nástěnka ESET Security Management Center rozdělena do následujících částí:
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Stav serveru
Nástěnka Přehled stavu je výchozí, a zobrazí při prvním přihlášení do ESET Security Management Center.
Naleznete zde souhrnné informace o stavu vámi spravované sítě.
• Počet zařízení – zobrazuje počet spravovaných zařízení a filtrovaných podle naposledy reportovaného
stavu. Kliknutím na konkrétní dlaždici se přepnete na záložku Počítače s aktivovaným filtrem.
• Stav zařízení – zobrazuje počty spravovaných zařízení agregované podle platformy. Pokud ve skupině není
žádné zařízení, zobrazí se informace popisující jejich připojení do ECA.
• Stav připojení – zobrazuje poměr naposledy připojených spravovaných zařízení.
• Stav verze produktu – zobrazuje podle platformy poměr mezi aktuálními a zastaralými verzemi
bezpečnostních produktů. Kliknutím na červenou část grafu reprezentující zastaralé aplikace můžete po
vybrání možnosti Aktualizovat nainstalované ESET produkty inicializovat jejich aktualizaci. Stav verze
Neznámá se zobrazí v případě, kdy máte produkt ESET nainstalován, ale nebyla rozpoznána jeho verze (to se
může stát například v brzké době po vydání nové verze produktu).
• Stav spravované sítě – zobrazuje počet spravovaných a chráněných (stanice s agentem a bezpečnostním
produktem), spravovaných (stanice s agentem), nespravovaných (stanice přidané do ESMC, ale zatím na
nich nemáte nainstalovaného agenta) a nalezených (stanice, které ESMC nezná a detekoval je nástroj ESET
Rogue Detection Sensor) zařízení ve vaší síti.
• RSS kanál – zobrazuje RSS kanál z WeLiveSecurity a ESET Centra technické podpory (při vybrání češtiny z
portálu servis.eset.cz). Kliknutím na ikonu ozubeného kolečka můžete vypnout automatické přehrávání,
případně deaktivovat konkrétní RSS kanál.

Přehled incidentů
Na této nástěnce máte přehled o všech nevyřešených detekcích za posledních 7 dní seskupených podle způsobu
detekce, závažnosti a také přehled zařízení a uživatelů s největším výskytem detekcí.

Počítače
Na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o operačním
systému, chybějících aktualizacích atp.

Security Management Center Server
Zobrazuje informace o ESET Security Management Center – jeho vytížení (sítě, CPU, paměti, databáze) – klienty,
kteří mají problém s připojením k serveru atp.

Detekce antivirem
Poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech – aktivní detekce, detekce
zaznamenané za posledních 7/30 dní, atp.

Firewall detekce
Přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.
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ESET aplikace
Zobrazuje informace o stavu ESET aplikací ve vaší síti.

Dynamic Threat Defense
Pokud používáte ESET Dynamic Threat Defense, naleznete zde užitečné přehledy týkající se této služby.

Dostupné akce pro přehledy na nástěnce
Změnit velikost

Kliknutím zobrazíte přehled v režimu celé obrazovky.

Aktualizovat

Kliknutím aktualizujete zobrazená data.

Stáhnout

Pro vygenerování a stažení přehledu klikněte na tlačítko Vygenerovat a stáhnout.
Vybrat si můžete formát .pdf, .ps nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro
tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;.
Kliknutím změníte šablonu přehledu.

Změnit…
Změnit šablonu
přehledu

Kliknutím upravíte šablonu přehledu. Následně se zobrazí průvodce, stejný jako při
vytváření nové šablony přehledu.

Nastavit interval
aktualizace

Kliknutím upravíte automatický interval pro aktualizaci zobrazených dat.

Naplánovat

Odstranit
Přejmenovat
Tato buňka

Naplánovat přehled – po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete
definovat podmínku spuštění, kritérium a způsob doručení přehledu. Všechny
naplánované přehledy naleznete na záložce Naplánované přehledy.
Kliknutím odstraníte přehled z nástěnky.
Kliknutím přejmenujete zobrazený přehled.
Pomocí této možnosti si můžete změnit rozložení nástěnky. Při změně může dojít k
odstranění přehledů, které se do stávajícího rozložení nevejdou.

Oprávnění
Aby měl k šabloně uživatel přístup, musí mít přiděleno potřebné oprávnění. Pro zobrazení dat na nástěnce a
změnu zobrazených přehledů musí mít uživatel potřebná oprávnění. Na nástěnku si uživatel může přidat pouze
přehledy, které jsou umístěny ve skupiny, do níž má přístup. V případě, že uživatel nemá přiřazeno oprávnění pro
čtení Přehledů a nástěnky, neuvidí žádná data. Standardně se všechna data zobrazí pouze předdefinovanému
uživateli Administrator.

Důležité
• Číst – uživatel si může zobrazit kategorie přehledů a jednotlivé přehledy. Na základě šablon si
uživatel může přehledy vygenerovat. Uživateli se budou přehledy zobrazovat na nástěnce.
• Použít – oprávnění pro změnu přehledů zobrazených na nástěnce. Uživatel si může vybrat některý
z existujících přehledů.
• Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání šablon přehledů a jejich kategorií.
Všechny předdefinované přehledy jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení.
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Kontextové menu
Použitím kontextového menu na nástěnce se dostanete k bližším informacím. Přehledy umístěné na nástěnce, ať
jako graf nebo tabulka, jsou interaktivní. To znamená, že po kliknutí do přehledu si můžete zobrazit detailní
informace (agregovaná data), případně provést související akci. Kontextové menu je dostupné na více úrovních.
V závislosti na kontextu jsou dostupné následující možnosti:
• Zobrazit Detailní informace – název počítače a jeho popis, název statické skupiny, do které zařízení patří
atp. Zobrazí originální (neagregovaná) data pro vybraný řádek.
• Zobrazit Pouze 'hodnota' – zobrazí pouze data s vybranou úrovní závažnosti: informativní, kritické,
bezpeční rizika, bezpečnostní oznámení, atp.
• Rozbalit sloupec 'hodnota' – po kliknutí zobrazí agregované informace (obvykle dostupné v souhrnných
přehledech. Například pokud je ve sloupci zobrazena pouze číslice a kliknete na možnost Rozbalit sloupec
Počítač, zobrazí se detailní informace o počítačích.
• Zobrazit Na záložce Počítače (všechny) – přesměruje vás na záložku Počítače a zobrazí prvních 100
výsledků.

Akce jedním kliknutím
Po kliknutí do tabulky nebo grafu s přehledy zobrazujícími informace o nalezených problémech se v kontextovém
menu zobrazí dodatečné položky:
• 'Úloha vedoucí k vyřešení upozornění' – kliknutím na tuto možnost naplánujete na klientovi spuštění
navržené úlohy (s podmínkou spuštění ihned).
Pokud situaci není možné vyřešit prostřednictvím úlohy a její řešení spočívá v úpravě konfigurace, zobrazí se
následující možnosti:
oSpráva politik
oNová politika
• Najít na webu – po vybrání této možnosti se text daného upozornění vyhledá prostřednictvím vyhledávače
Google. Tuto možnost můžete využít v případě, kdy není dostupná žádná související akce (klientská úloha
nebo úprava politiky), a zkusit řešení vyhledat na internetu.

Poznámka
Po vybrání libovolné možnosti se zobrazí prvních 1 000 záznamů.
Kliknutím na tlačítko Vygenerovat a stáhnout si můžete přehled stáhnout do svého PC. Vybrat si můžete formát
.pdf, .ps nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;.
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Počítače
Všechna zařízení přidaná do ESET Security Management Center naleznete v této sekci rozdělené do skupin. Každé
zařízení členem právě jedné statické skupiny. Po kliknutí na konkrétní skupinu se v pravé části zobrazí seznam
všech klientů, kteří se nacházejí v dané skupině.
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Nespravovaná zařízení
(stanice bez ESET Management Agenta) mají symbol prázdného kolečka. Zpravidla se
nacházejí ve skupině Ztráty a nálezy. Stav bezpečnostního produktu reportovaný do ESMC se může lišit od toho,
co se uživateli zobrazuje v hlavním okně programu na záložce Stav ochrany. Vybrané stavy (například dostupnost
aktualizací OS nebo vypnutý systémový firewall) totiž reportuje samostatně agent a dále záleží na konfiguraci
bezpečnostního produktu. Pro přesunutí stanice do jiné skupiny můžete využít například techniku drag & drop.
Po kliknutí na tlačítko Přidat nové se zobrazí následující možnosti:
•
Počítače – vybráním přidáte počítače do dané statické skupiny.
•
Mobilní zařízení – vybráním přidáte mobilní zařízení do dané statické skupiny.
•
Synchronizovat s adresářovým serverem – vybráním vytvoříte serverovou úlohu pro synchronizaci
statické skupiny.
Kliknutím na zařízení se zobrazí kontextové menu s dostupnými akcemi, které nad zařízením můžete provést.
Najednou můžete vybrat více zařízení a poté v dolní části obrazovky kliknout na tlačítko Akce. Seznam dostupných
akcí se může v závislosti na zařízení (počítač/telefon) lišit. Více informací o jednotlivých ikonách a stavech
naleznete v této kapitole. Kliknutím na číslo ve sloupci Upozornění budete přesměrování do odpovídající sekce v
detailech počítače.
Ve sloupci Naposledy připojeno je uvedeno datum a čas posledního připojení spravovaného zařízení k serveru. V
závislosti na hodnotě ve sloupci Naposledy připojeno se informace zvýrazní, abyste mohli snáze rozpoznat
nepřipojující se zařízení
oŽlutá (chyba) – počítač se k serveru nepřipojil mezi 2 až 14 dny.
oČervená (varování) – počítač se k serveru připojil před více než 14 dny.

Filtrování
Zařízení můžete filtrovat mnoha způsoby:
• Standardní filtr: Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte
požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter.
Aktivní filtr je zvýrazněn modře.
• Zařízení můžete filtrovat podle stavu:
červená – Chyby,
žlutá – Varování,
zelená – OK a
šedá –
Nespravovaná zařízení. Ikona představuje aktuální stav bezpečnostního produktu ESET na daném klientovi.
Kombinací jednotlivých filtrů můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním filtrům. Například pro
zobrazení pouze počítačů s upozorněním
ponechte aktivním oranžovou ikonu a zbývající deaktivujte. Pro
zobrazení pouze klientů s upozorněním
a chybami
nechte aktivní červenou a oranžovou ikonu.
• Po kliknutí na Přidat filtr > Kategorie produktu můžete filtrovat konkrétní typy zařízení nebo počítače
podle nainstalovaných produktů.
oVšechna zařízení – tuto možnost vyberte pro deaktivaci všech ostatních filtrů a zobrazení všech zařízení.
Kombinací výše uvedených možností pro filtrování můžete vhodně omezit množství zobrazených dat.
oChráněno produktem ESET – zobrazí zařízení, na kterých je nainstalován konkrétní bezpečnostní produkt
ESET.
oESET Security Management Center – jednotlivé komponenty ESMC infrastruktury jako Agent, ESET RD
Sensor, …
oOstatní (Shared Local Cache, Virtual Appliance, Enterprise Inspector Agent, Enterprise Inspector Server).
• Zaškrtnutím možnosti Zobrazit podskupiny zobrazíte také zařízení, která se nacházejí v podskupinách
právě vybrané skupiny.
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Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Poznámka
Pokud jste v seznamu počítač nenalezli i přesto, že je součástí ESMC infrastruktury, ujistěte se, že
máte všechny filtry vypnuté a je aktivní možnost Zobrazit podskupiny.

Detaily počítače
Pro zobrazení detailních informací o konkrétním zařízení si jej najděte ve statické nebo dynamické skupině,
klikněte na něj a v kontextovém menu vyberte možnost Zobrazit detaily.
Zobrazená data jsou v dialogovém okně rozdělena do následujících kategorií:

Přehled
V této části naleznete informace, které vám poskytnou ucelený přehled o aktuálním stavu zařízení.
Počítač
• Název zařízení nebo popis si můžete kdykoli změnit kliknutím na ikonu . Pokud již v síti zařízení s daným
názvem máte, vyberte v průběhu úpravy jména možnost Povolit duplicitní názvy. Kliknutím na možnost
Přidat popis si můžete k zařízení přidat vlastní poznámku pro jeho lepší identifikaci.
• Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
• FQDN – plně kvalifikovaný název zařízení.

Poznámka
Pokud je stanice členem Active Directory, můžete název i popis načíst prostřednictvím serverové
úlohy pro synchronizaci statické skupiny.

• Nadřazená skupina – statická skupina, do které zařízení patří.
• IP adresa – IP adresa zařízení.
• Počet aplikovaných politik – číslo reprezentující, kolik je na zařízení aplikováno politik.
• Člen dynamických skupin – seznam dynamických skupin, jejichž podmínkám při poslední replikaci
vyhovovalo (nemusí být však aktuálně jejich členem).

Hardware
V této části naleznete základní informace o hardware daného zařízení včetně jeho identifikátorů a nainstalovaném
operačním systému. Po kliknutí na tuto dlaždici budete přesměrování na záložku Detaily > Hardware.
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Upozornění
• Upozornění – odkaz na seznam problémů.
• Počet nevyřešených detekcí – číslo reprezentující počet nevyřešených detekcí na zařízení. Po kliknutí
budete přesměrováni na záložku se seznamem nevyřešených detekcí.
• Naposledy připojeno – Ve sloupci Naposledy připojeno je uvedeno datum a čas posledního připojení
spravovaného zařízení k serveru. V závislosti na hodnotě ve sloupci Naposledy připojeno se informace
zvýrazní, abyste mohli snáze rozpoznat nepřipojující se zařízení
oŽlutá (chyba) – počítač se k serveru nepřipojil mezi 2 až 14 dny.
oČervená (varování) – počítač se k serveru připojil před více než 14 dny.
• Poslední kontrola – datum a čas provedené poslední kontroly.
• Detekční jádro – verze detekčního jádra v nainstalovaném bezpečnostním produktu ESET.
• Moduly – stav detekčních modulů.

Produkty a licence
V této části naleznete informace o nainstalovaných produktech ESET na zařízení a použitých licencích. Po kliknutí
na tuto dlaždici budete přesměrování na záložku Detaily > Produkty a licence.
Šifrování
Tato dlaždice se zobrazí pouze v detailech zařízení, které podporuje ESET Full Disk Encryption.
Uživatelé
• Přihlášení uživatelé (pouze v případě počítačů) – seznam aktuálně přihlášených zařízení (ve tvaru
doména\uživatel).
• Přiřazení uživatelé
oKliknutím na Přidat uživatele nebo Přiřadit uživatele přiřadíte tomuto zařízení uživatele.
oKliknutím na ikonu koše
zrušíte asociaci s uživatelem.
oKliknutím na jméno uživatele si zobrazíte jeho detaily.

Poloha (pouze v případě mobilních zařízení). Polohu iOS zařízení registrovaných v Apple Business Manager
(ABM) je možné zjistit pouze v případě, kdy je aktivní "režim ztraceného zařízení".

Tlačítko Hardware využijete v případě, kdy klonujete počítače nebo změně hardware. Pomocí něj určíte, co se má
stát, pokud dojde ke klonování počítače, případně vypnete detekci hardware.
• Označit jako master pro klonování > Spojit s existujícím počítačem – pro více informací přejděte do
kapitoly Vždy spojit s existujícím počítačem. Tuto možnost doporučujeme vybrat před vytvořením VDI
poolu.
• Označit jako master pro klonování > Vytvořit nový počítač) – pro více informací přejděte do kapitoly Vždy
vytvořit nový počítač. Tuto možnost doporučujeme vybrat před vytvořením VDI poolu.
• Vypnout detekci hardware – vybráním této možnosti trvale vypnete detekci změn. Mějte na paměti, že
tato akce je nevratná!
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• Odebrat označení jako master pro klonování – vybráním této možnosti odeberete zařízení příznak
master. Po aplikování tohoto nastavení se každý další klon této stanice zobrazí v sekci Rozhodnutí.

Důležité
Zjištění otisku hardware není podporováno na:
• Linux, macOS, Android, iOS
• systémech spravovaných prostřednictvím ESET Virtual Agent Host (ESET Virtualization Security)
• stanicích bez ESET Management Agenta ve verzi 7 a novější

Konfigurace
Konfigurace – zobrazuje informace o aktuální konfiguraci nainstalovaných ESET produktů (ESET Management
Agent, ESET Endpoint, ...). Dostupné akce:
• Kliknutím na tlačítko Vyžádat konfiguraci vytvoříte úlohu pro ESET Management Agenta, který sesbírá
konfiguraci ze všech spravovaných produktů nainstalovaných na zařízení. Úlohu ESET Management agent
provede při nejbližším připojení k ESMC serveru a konfiguraci produktů vrátí serveru v dalším intervalu
replikace. Poté uvidíte v tomto dialogovém okně seznam konfigurací ze všech spravovaných produktů.
• Konfiguraci si můžete prostřednictvím kontextového menu otevřít a prohlédnout si ji v režimu pro čtení.
• Získanou konfiguraci můžete převést do politiky a použít jako základ pro novou politiku. Klikněte na
tlačítko Převést do politiky a aplikovat ji dalším zařízením.
• Pro potřeby diagnostiky a technické podpory si můžete konfiguraci produktu stáhnout do svého počítače.
Vyberte konfiguraci a v rozbalovacím menu klikněte na možnost Stáhnout pro diagnostiku.
Aplikované politiky – seznam politik, které se na dané zařízení aplikují. Seznam můžete upravit kliknutím na
tlačítko Správa politik.
Aplikované výjimky – seznam výjimek, které se na dané zařízení aplikují.

Protokoly (pouze pro počítače)
• SysInspector – kliknutím na možnost Vyžádat protokol (pouze pro Windows) vytvoříte novou klientskou
úlohu Vyžádat SysInspector protokol. Po dokončení sběru dat a zaslání ESET SysInspector protokolu z klienta
na server ho uvidíte v této sekci. Kliknutím na požadovaný záznam si ho můžete stáhnout nebo rovnou
prohlédnout.
• Log Collector – kliknutím na možnost Spustit ESET Log Collector vytvoříte novou klientskou úlohu pro
diagnostiku. Po dokončení sběru dat a zaslání protokolu z klienta na server ho uvidíte v této sekci. Kliknutím
na požadovaný záznam si ho stáhnete do počítače.
• Diagnostické protokoly – kliknutím na Diagnostika > Zapnout aktivujete diagnostický režim v
nainstalovaném bezpečnostním produktu. V diagnostickém režimu se na ESMC server odešlou všechny
protokoly z produktu. Protokoly budete mít k dispozici po dobu 24 hodin. Rozděleny jsou do následujících
kategorií: antispamová ochrana, firewall, modul HIPS, správa zařízení, filtrování obsahu webu.
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Poznámka
Maximální velikost protokolu, který je možné ze zařízení přenést, je 150 MB. Pokud bude výsledný
protokol větší, úloha skončí chybou: "Log collector output exceeded 150MB and will not be
transferred." Protokoly se na server přenáší podle následujících pravidel.
Protokol je menší Úloha se dokončí se stavem:
Protokoly jsou dostupné ve Console v
než 15 MB
"Příkaz byl spuštěn."
Detailech počítače na záložce Protokoly.
Protokol je větší Úloha se dokončí se stavem: "Log Protokoly jsou dostupné na ESMC serveru.
než 15 MB a
collector archiv je příliš velký a
Cesta k umístění protokolu naleznete v
zároveň menší
není možné jej uložit do databáze. Detailech počítače na záložce Protokoly.
než 150 MB
Pro více informací o jeho umístění
se podívejte do detailů."
Protokol je větší Úloha se dokončí se stavem: "Log V takovém případě upravte úroveň logování
než 150 MB
collector archiv je příliš velký a
na klientovi a zkuste to znovu. Případně
není možné jej přenést."
pusťte klientskou úlohu pro Diagnostiku s
parametry pro sběr konkrétních dat nebo
data ze stanice sesbírejte ručně.

Provedené úlohy
Seznam úloh, které byly na zařízení spuštěny/jsou naplánovány ke spuštění. Úlohy můžete smazat, znovu spustit,
duplikovat případně si zobrazit detaily provedení. Pomocí filtru můžete snadno a rychle najít konkrétní úlohu.

Instalované aplikace
Seznam aplikací nainstalovaných na zařízení. Standardně se reportují pouze aplikace ESET. Pro získání seznamu
všech aplikací upravte politiku agenta. U podporovaných aplikací můžete kliknout na tlačítko Odinstalovat, čímž
vytvoříte úlohu pro odinstalaci aplikace. V případě potřeby můžete specifikovat parametry odinstalace. Jedná se
o volitelné parametry instalačního balíčku, pokud je podporuje. Mějte na paměti, že odinstalační parametry jsou
unikátní pro každou aplikaci. Naleznete je případně v dokumentaci k dané aplikaci.
Pro aktualizaci nainstalovaných produktů ESET můžete kliknout na tlačítko Aktualizovat ESET produkty.

Poznámka
iOS zařízení reportují do ESMC seznam nainstalovaných aplikací jednou denně. Není možné
manuálně vynutit aktualizaci tohoto seznamu.

Upozornění
V této části naleznete seznam problémů a chybových stavů. U každého záznamu jsou k dispozici následující
detaily: problém, stav, produkt, výskyt, závažnost, … Do této sekce se rychle dostanete pokud v sekci Počítače
kliknete na ikonu ve sloupci Upozornění. Zobrazená upozornění můžete vyřešit jedním kliknutím.
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Rozhodnutí (pouze pro počítače)
V této sekci naleznete seznam rozhodnutí týkající se klonování. Pro více informací o řešení detekce klonovaných
počítačů se podívejte do této kapitoly.

Detekce a karanténa
• Detekce – seznam všech detekcí, které je možné filtrovat dle typu: Kategorie detekce – Antivirus,
Blokované soubory,
Enterprise Inspector,
Firewall,
HIPS, a
Webová ochrana.
• Karanténa – seznam objektů uložených v karanténě na daném zařízení s detailními informacemi (název
hrozby, typ hrozby, název objektu, velikost, první výskyt, …).

Detaily
• Obecné – informace o spravovaném zařízení jako je operační systém, typ, verze, sériové číslo, FQDN atp.
Dále zde také naleznete informace o počtu aplikovaných politik, zda je zařízení potlačeno, čase posledního
připojení k serveru atp.
• Hardware – informace o hardwaru, výrobci, modelu, síťových adaptérech a konfiguraci sítě (IP adresy,
masky, podsítě).
• Produkty a licence – informace nainstalovaných ESET produktech na zařízeních, licencích a verzi
detekčního jádra.

odebráním počítače ze správy
Pro odebrání zařízení z konzole klikněte v hlavním okně na záložce Počítače na zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Odstranit. Následně se zobrazí dialogové okno s kroky, které je potřeba provést.
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Důležité
Po provedení každého kroku se ujistěte, že jste ho provedli správně. V opačném případě nedojde ke
korektnímu a očekávanému odebrání zařízení.
1.Obnovení nastavení produktu – klikněte na tlačítko Správa politik a odeberte všechny politiky aplikované na
zařízení. Doporučujeme prostudovat sekci Pravidla odebrání politik v kapitole Politiky. Pokud máte přístup do
nastavení produktu ochráněn heslem, vytvořte novou politiku v níž vynucení hesla zrušíte (pouze vyberte
možnost Nastavit heslo, ale žádné nezadávejte). V případě EFDE klientů nejprve stanici dešifrujte.
2.Ukončení správy – na stanici spusťte úlohu pro ukončení správy, nebo manuálně odinstalujte na stanici ESET
Management Agenta, případně bezpečnostní produkt (v případě mobilních zařízení). Tím přerušíte komunikaci
mezi stanicí a ESMC.
3.Odebrání počítače z databáze – ujistěte se, že se zařízení již nepřipojuje k ESMC. Poté ho můžete odstranit
ze seznamu spravovaných zařízení.
• Vybráním možnosti Chci deaktivovat nainstalované ESET produkty zajistíte odstranění licence ze všech
ESET produktů nainstalovaných na daném zařízení. Více informací naleznete v kapitole deaktivace firemních
produktů ESET.
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Skupiny
Skupiny slouží pro organizaci objektů do logických celků.
Jednotlivé počítače si můžete přidat do skupin a vytvořit si tak přehlednou strukturu počítačů. Díky tomu si
můžete vytvořit přehlednou strukturu počítačů. Počítače můžete ručně přesouvat mezi statickými skupinami.
Do statických skupin počítače přidáte ručně, členem dynamické skupiny se stanou automaticky, pokud vyhovují
definované podmínce. Ve chvíli, kdy se počítač stance členem skupiny, se na něj mohou začít aplikovat úlohy nebo
politiky přiřazené dané skupině. Politiky a úlohy přiřazené skupině se automaticky aplikují na všechna zařízení v
dané skupině. Existující dva typy skupin:

Statické skupiny
Statické skupiny jsou skupiny obsahující vámi definované počítače a další objekty. Přidat nebo odebrat členy
můžete pouze ručně, nikoli pomocí dynamických kritérií. Každý počítač může být členem právě jedné statické
skupiny. Statickou skupinu můžete odstranit pouze v případě, že je prázdná – neobsahuje žádný objekt (počítač,
politiku, úlohu, ...).

Dynamické skupiny
Dynamické skupiny jsou skupiny klientů (nepatří do nich jiné objekty jako úlohy nebo politiky), které byly
sestaveny automaticky na základě specifických podmínek. Pokud klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze
skupiny automaticky odstraněn. Naopak počítače, které vyhovují podmínce, budou do skupiny automaticky
přidány – odtud název dynamické.
Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka
zobrazit si její detaily.

na řádku s názvem skupiny můžete nad skupinou provést akce a

Počítače, které jsou členy této skupině se zobrazí v pravé části obrazovky.

Akce
Přejděte do sekce Další > Skupiny a vyberte skupinu, kterou chcete spravovat. Klikněte na ikonu ozubeného
kolečka
na řádku s názvem skupiny. V zobrazeném kontextovém menu jsou k dispozici následující možnosti:

Akce
Zobrazit detaily

Popis
Kliknutím si zobrazíte detailní informace o skupině.

Kliknutím se zobrazí průvodce vytvořením nové dynamické
skupiny. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově
vytvářené skupině, kdykoli to můžete změnit.
Nová dynamická Kliknutím se zobrazí průvodce vytvořením nové dynamické
skupiny. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově
skupina
vytvářené skupině. Kdykoli to však můžete změnit.
Nové oznámení Kliknutím vytvoříte nové oznámení nad touto skupinou.
Kliknutím přidáte do skupiny nové zařízení.
Přidat nové
Nová statická
skupina
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Platí pro
Statické
Dynamické
skupiny
skupiny
✔
✔
✔

x

✔

✔

x

✔

✔

x

Akce
Úlohy

Přehledy
Správa politik
Změnit…

Přesunout
Odstranit…
Použít dříve
Použít později
Importovat…

Exportovat…
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Popis
Pomocí této možnosti spustíte na všech klientech ve skupině
konkrétní klientskou úlohu.
Kontrola – kliknutím spustíte volitelnou kontrolu na
zařízeních, která jsou členem dané skupiny.
Aktualizovat moduly – kliknutím spustíte aktualizaci
modulů na zařízeních, která jsou členem dané skupiny.
Mobil – více informací naleznete v kapitole Anti-Theft akce.
• Přeregistrovat… – vytvoří novou klientskou úlohu pro
přeregistraci mobilních zařízení.
• Najít – zjistí GPS informace o pozici zařízení.
• Uzamknout – uzamkne zařízení stejně jako při detekování
podezřelé aktivity nebo označení zařízení jako ztracené.
• Odemknout – odemkne zařízení.
• Siréna – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení
✔
ztlumenou hlasitost.
• Vymazat obsah – vymaže trvale všechny uložená v paměti
zařízení.
Spustit úlohu – vyberte jednu nebo více klientských úloh,
které chcete spustit na vybraných cílech.
Nová úloha – kliknutím vytvoříte novou klientskou úlohu.
Volitelně omezte spouštění úlohy. Úloha bude zařazena do
fronty dle vámi definovaného nastavení.
Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu.
Při použití této možnosti není možné definovat podmínku
spuštění. K jejímu spuštění dojde okamžitě.
Naposledy použité úlohy – zobrazí seznam naposledy
použitých klientských úloh, které můžete okamžitě spustit nad
vybraným cílem.
Vyberte si přehled, který chcete vygenerovat ze zařízení ve
✔
vybrané skupině.
Kliknutím přiřadíte politiku vybrané skupině.
✔
Kliknutím upravíte vybranou skupinu. Zobrazí se stejné
✔
možnosti jako při vytváření skupiny nové (statické nebo
dynamické).
Pomocí této možnosti můžete přesunout vybranou skupinu do
✔
jiné skupiny.
Kliknutím odstraníte vybranou skupinu.
✔
Pomocí těchto možností změníte pořadí dynamické skupiny.
Změna pořadí může ovlivnit výsledné nastavení aplikované
x
politikami na klientskou stanici.
Pomocí této možnosti můžete, například z textového souboru,
naimportovat seznam počítačů do vybrané skupiny. Pokud se
✔
počítač již ve skupině nachází, konflikt se vyřeší na základě
vámi definované akce.
Kliknutím exportujete seznam členů skupiny, včetně
podskupin, do .txt souboru. Tento seznam můžete použít pro ✔
import v budoucnu.

Platí pro
Statické
Dynamické
skupiny
skupiny

✔

x
✔
✔
✔
✔
✔

x

x

Detaily skupiny
Po vybrání možnosti
informacemi:

Zobrazit detaily v kontextovém menu skupiny se zobrazí dialogové okno s následujícími

Přehled
V této části můžete kliknutím na ikonu
změnit název skupiny, případně Přidat popis. Dále zde máte k dispozici
informace o tom, jaká je nadřazená skupina a jaké má daná skupina potomky. V případě, že jste vybrali
dynamickou skupinu, je zde uveden operátor a podmínka, na základě které je přítomnost zařízení vyhodnocována.

Úlohy
V této části máte přehled o klientských úlohách přiřazených dané skupině.

Politiky
V této části máte přehled o politikách přiřazených dané skupině.

Poznámka
Mějte na paměti, že v detailech skupiny uvidíte pouze skupiny a úlohy přiřazené dané skupině.
Nezobrazí se zde úlohy a politiky přiřazené jednotlivým zařízením.

Upozornění
V této části máte přehled o upozorněních ze všech zařízeních, které jsou členy dané skupiny. Zobrazená
upozornění můžete vyřešit jedním kliknutím.

Výjimky
V této části máte přehled o výjimkách aplikovaných na tuto skupinu.

Statické skupiny
Statické skupiny slouží pro:
• Třídění zařízení do skupin a podskupin,
• Třídění objektů (politik, úloh, ...),
• Definování domovské skupiny pro uživatele.

Vytvořit si můžete libovolnou statickou skupinu, a ručně do ní přesunout požadovaná zařízení. Mějte na paměti,
že každé zařízení (počítač nebo mobilní zařízení) se může nacházet pouze v jedné statické skupině. Možnosti pro
správu skupin máte k dispozici pod tlačítkem Skupina, které naleznete v dolní části okna.
V ESET Security Management Center jsou předdefinovány dvě statické skupiny:
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• Všechna zařízení – hlavní skupina pro všechna zařízení připojená k ESMC Serveru. Všechny objekty
vytvořené administrátorem se automaticky ukládají do této skupiny. Skupina je zobrazena vždy, a není
možné změnit její název, jinak ji upravit nebo odstranit. Pokud přidělíte dalším uživatelům oprávnění pro
přístup k této skupině, uvidí všechny objekty a skupiny.
• Skupina Ztráty a nálezy je potomkem skupiny Všechna zařízení. Při prvním připojení klienta k ESMC
Serveru je počítač automaticky umístěn do této skupiny. Skupinu můžete přejmenovat, nebo přesunout do
jiné skupiny, ale nemůžete ji odstranit.

Důležité
Statickou skupinu můžete odstranit v případě, kdy:
• Máte oprávnění pro zápis do této skupiny,
• Skupina je prázdná (nejsou v ní žádné počítače ani objekty).
V případě, že skupina obsahuje objekty, pokus o její odstranění selže. Pro ověření, zda se v konkrétní
skupině nacházejí objekty využijte filtr Přístup skupiny (například v části Instalační balíčky.
Klikněte na tlačítko Vybrat a vyfiltrujte si objekty, které patří do
konkrétní statické skupiny. Následně je můžete odstranit, případě přesunout do jiné skupiny.

Vytvoření nové statické skupiny
Pro vytvoření nové staticky skupiny přejděte v hlavním menu na záložku Počítače a vyberte si skupinu do které
chcete další skupinu vložit. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka
a vyberte možnost Nová statická skupina....
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Obecné
Zadejte název, volitelně popis, nové statické skupiny. V případě potřeby stále můžete změnit nadřazenou
skupinu. Jako nadřazená skupina se automaticky použije skupina, kterou jste vybrali předtím, než jste otevřeli
tohoto průvodce. Pro změnu nadřazené skupiny klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu a vyberte
požadovanou skupinu. Nadřazená skupina může být libovolná (statická i dynamická). Nadřazená skupina může být
výhradně statická. Je to z důvodu, že potomkem dynamické skupiny nemůže být skupina statická. Pro dokončení
akce klikněte na tlačítko Dokončit.

Importování klientů z Active Directory
Načtení organizační struktury a stanic z Active Directory zajistíte prostřednictvím serverové úlohy: Synchronizace
statické skupiny.
Během vytváření úlohy vyberte nejprve skupinu, do které chcete obsah adresářového serveru načíst. V případě
potřeby můžete definovat objekty, které chcete načíst, a co se má stát při výskytu duplicitních záznamů. Dále
zadejte údaje pro připojení k adresářovému serveru a režim synchronizace nastavte na Active Directory/Open
Directory/LDAP.

Exportování statických skupin
Seznam počítačů, které máte v ESMC struktuře, si můžete pohodlně exportovat. Exportovat můžete celou
strukturu skupin včetně počítačů v nich obsažených a zálohovat tak pro budoucí použití, například při migraci
serveru.
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Poznámka
Exportovat můžete pouze statické skupiny, které obsahují alespoň jeden počítač. Prázdné skupiny
nebudou exportovány.
1.V hlavním menu přejděte do sekce Počítače a vyberte skupinu, kterou chcete exportovat.
2.Klikněte na ikonu ozubeného kolečka a z kontextového menu vyberte možnost

Exportovat….

3.Pokud vybraná statická skupina obsahuje podskupiny, můžete se rovněž rozhodnout, zda chcete exportovat
počítače z jejích potomků.

4.Soubor se uloží do .txt formátu.

Poznámka
Dynamické skupiny není možné exportovat, protože obsahují pouze odkazy na počítače, které
vyhovují kritériím definovaným v šabloně dynamické skupiny.
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Importování statických skupin
Dříve exportované statické skupiny můžete prostřednictvím ESMC Web Console kdykoli importovat do již existující
struktury skupin.

1.V hlavním menu přejděte do sekce Počítače a vyberte libovolnou statickou skupinu.
2.Klikněte na ikonu ozubeného kolečka a z kontextového menu vyberte možnost Importovat….
3.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte .txt soubor.
4.Poté klikněte na tlačítko Otevřít. V textovém poli se zobrazí název vámi vybraného souboru.
5.Vyberte akci, která se použije při řešení konfliktů:
• Nevytvářet ani nepřesouvat žádná zařízení, pokud byly ve struktuře nalezeny stejné záznamy.
Pokud importovaná statická skupina s daným názvem existuje a obsahuje stejné počítače, konfliktní
položky z .txt souboru budou přeskočeny. V případě výskytu kolize budete na tuto skutečnost upozorněni.
• Přesunout existujících zařízení, pokud zatím v importovaných cestách neexistují. Pokud je to možné,
ponechat ve stejné cestě pouze spravovaná zařízení.
Pokud importovaná statická skupina s daným názvem existuje a obsahuje stejné počítače, je nezbytné je
přesunout do jiné statické skupiny, provést import počítačů z .txt souboru, a po dokončení importu tyto
počítače přesunout zpět do jejich původní skupiny, z níž byly odstraněny.
• Duplikovat existující zařízení, pokud zatím v importovaných cestách neexistují.
Pokud importovaná statická skupina s daným názvem existuje a obsahuje stejné počítače, ve stejné
skupině se vytvoří duplicitní počítače z .txt. V detailech originálního počítače budou zobrazeny všechny
informace, u duplikátu se zobrazí pouze jeho název.
6.Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Importovat.
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Dynamické skupiny
Dynamické skupiny si můžete představit jako vlastní filtry na základě stavu počítače. Počítač může vyhovovat více
filtrům, a proto může být členem více dynamických skupin. To je rozdíl oproti statickým skupinám, kdy počítač
může být členem právě jedné statické skupiny.
Dynamické skupiny jsou skupiny vybraných klientů, které vyhovují definované podmínce. Aby se počítač stal
členem dynamické skupiny, musí vyhovovat podmínkám definovaných v šabloně dynamické skupiny. Každá
šablona může obsahovat několik pravidel. Tato pravidla můžete definovat v průběhu vytváření šablony. Pokud
klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn. Naopak, pokud vyhoví podmínce,
stane se členem dynamické skupiny.
Při každém připojení k ESET Security Management Center agent ověří, zda nedošlo ke změně šablon dynamických
skupin a jejich podmínek. Pokud zařízení vyhovuje podmínce definované v šabloně dynamické skupiny,
automaticky se stane členem takové skupiny. Vyhodnocení probíhá na straně agenta (počítači), k získání výsledku
není vyžadována žádná dodatečná komunikace se serverem. Agent rozhoduje o tom, do které dynamické skupiny
klient patří, a na server odesílá pouze informace o výsledném rozhodnutí.

Poznámka
Pokud se zařízení (agent) k serveru nepřipojuje, například z důvodu, že je vypnuté, v dynamické
skupině se nezobrazí. Ve skupině se zobrazí po připojení k serveru za předpokladu, že stále vyhovuje
definované podmínce.
V ESET Security Management Center je předdefinováno několik dynamických skupin. V případě potřeby si můžete
vytvořit vlastní dynamické skupiny. Provést to můžete dvěma způsoby:
• Nejprve vytvořte šablonu, a poté novou dynamickou skupinu.
• V průběhu vytváření nové dynamické skupiny definujte šablonu.
Dynamické skupiny můžete používat v dalších částech ESMC. Dynamickým skupinám můžete přiřazovat politiky
nebo úlohy, které se mají aplikovat na počítače uvnitř. Princip aplikování politik je popsán v samostatné kapitole.
Dynamická skupina může být potomkem statické nebo jiné dynamické skupiny. Nicméně statická skupina nemůže
být statická skupina potomkem skupiny dynamické. Dynamické skupiny vždy filtrují pouze počítače z nadřazené
(statické nebo dynamické) skupiny. Pokud je dynamická skupina potomkem jiné dynamické skupiny, filtruje pouze
výsledky z nadřazené dynamické skupiny. Dynamické skupiny můžete v rámci stromové struktury přesouvat.
Možnosti pro správu dynamických skupin naleznete v kontextovém menu.

Vytvoření nové dynamické skupiny
Pro vytvoření nové dynamické skupiny postupujte podle níže uvedených kroků.
1.V hlavním menu na záložku Počítače a vyberte si skupinu, do které chcete další skupinu vložit. Klikněte na
ikonu ozubeného kolečka
a vyberte možnost Nová statická skupina…. Následně se zobrazí průvodce
vytvořením dynamické skupiny.
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2.Zadejte název, volitelně popis, nové dynamické skupiny.
3.Pro změnu nadřazené skupiny klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu a vyberte požadovanou
skupinu.

4.Přejděte do sekce Šablona. Každá dynamická skupina filtruje počítače na základě podmínky definované v
šabloně dynamické skupiny. Z jedné šablony tak můžete vytvořit libovolné množství dynamických skupin. Z
vytvořené šablony můžete vytvořit libovolné množství dynamických skupin.
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Poznámka
Šablona dynamické skupiny je statický objekt uložený v konkrétní statické skupině. Aby měl k
šabloně uživatel přístup, musí mít přiděleno potřebné oprávnění. V opačném případě nebude
schopen se šablonami pracovat a vytvářet na základě nich dynamické skupiny. Všechny
předdefinované šablony dynamických skupin jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a
má k nim přístup standardně pouze uživatel Administrator. Pokud chcete dalším uživatelům přidělit
přístup k použití těchto šablon, přidělte jim další oprávnění. V opačném případě uživatelé tyto
výchozí šablony neuvidí. Případně šablony přesuňte je do jiné statické skupiny, do níž mají uživatelé
oprávnění přístup k těmto objektům.
Pro duplikování šablon musí mít uživatel oprávnění pro použití objektu (šablona dynamické skupiny)
ve zdrojové skupině a následně oprávnění pro zápis ve své domovské, v níž se kopie objektu vytvoří.
Dále se podívejte na příklady duplikování objektů.
• Při vytváření nové dynamické skupiny můžete použít již existující šablonu. Klikněte na tlačítko Vybrat
existující a ze seznamu si vyberte požadovanou šablonu.
• Pokud vám žádná šablona nevyhovuje, klikněte na tlačítko Nová a vytvořte novou šablonu.
Vzorové příklady šablon dynamických skupin naleznete v samostatné kapitole.

5.Pro její vytvoření klikněte na tlačítko Dokončit. Nová skupina se vytvoří jako potomek nadřazené skupiny.

Přesunutí statické nebo dynamické skupiny
Mějte na paměti, že existuje několik omezení a není proto možné přesouvat skupiny zcela libovolně. Dynamická
skupina může být potomkem jakékoli statické nebo dynamické skupiny. Statická skupina nemůže být potomkem
dynamické skupiny. Není možné manipulovat s předdefinovanými skupinami (Všechna zařízení, Ztráty a nálezy).
Ručně vytvořené statické skupiny můžete přesouvat podle potřeby.
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Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka
na řádku s názvem skupiny vyberte možnost Přesunout…. Zobrazí
dialogové okno se stromovou strukturou skupin. Následně vyberte skupinu (statickou nebo dynamickou), do které
chcete stávající skupinu přesunout. Aktuálně vybraná skupina bude potomkem cílové skupiny. Případně můžete
skupinu přesunout pouhým přetažením do jiné skupiny.

Poznámka
Po přesunutí dynamické skupiny na nové místo dojde k vymazání jejich členů a stanice z nadřazené
skupiny se začnou filtrovat dle podmínky definované v šabloně dynamické skupiny.

Skupiny můžete přesouvat třemi způsoby:
• Drag and drop – vyberte skupinu, kterou chcete přesunout a přetáhněte ji do jiné nadřazené skupiny.

• Klikněte na ikonu ozubeného kolečka
klikněte na tlačítko OK.

> Přesunout…. Ze seznamu vyberte požadovanou skupinu a

• Klikněte na ikonu ozubeného kolečka
> Změnit… a následně klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou
skupinu. Následně si ze seznamu vyberte požadovanou statickou skupinu a potvrďte kliknutím na tlačítko
OK.
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Přiřazení klientské úlohy počítači nebo skupině
Pro vytvoření nové úlohy a její přiřazení požadované skupině přejděte v hlavním menu do sekce Počítače. Vyberte
Statickou nebo Dynamickou skupinu, klikněte na ikonu ozubeného kolečka
a vyberte možnost Úlohy >
Nová úloha. Následně se zobrazí průvodce vytvořením klientské úlohy.

127

Přiřazení politiky skupině
Poté, co politiku vytvoříte, ji můžete jedním z následujících kroků přiřadit Statické nebo Dynamické skupině.
Provést to můžete dvěma způsoby:

První možnost
V sekci Politiky vyberte politiku a klikněte na tlačítko Akce > Zobrazit detaily. Přejděte na záložku Přiřazeno k a
klikněte na Přiřadit skupině. Následně si ze seznamu vyberte požadovanou statickou nebo dynamickou skupinu a
potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Druhá možnost
1.V sekci Počítače klikněte na ikonu ozubeného kolečka
vyberte možnost Správa politik….
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u požadované skupiny a z kontextového menu

2.V dialogovém okně Pořadí uplatňovaných politik klikněte na tlačítko Přiřadit politiku.
3.Ze seznamu vyberte politiku, kterou chcete aplikovat na skupinu a pokračujte kliknutím na tlačítko OK.
4.Klikněte na tlačítko Zavřít.
Pro ověření, že je politika přiřazená skupině se v sekci skupiny přepněte na záložku Politiky.
Pro ověření, na jaké skupiny je politika aplikována vyberte možnost Zobrazit detaily > Aplikováno na.

Poznámka
Pro více informací přejděte do kapitoly Politiky.

Detekce
V sekci Detekce naleznete přehled o všech detekcích na spravovaných počítačích.
V levé části obrazovky je zobrazena stejná stromová skupina jako na záložce Počítače. Seznam hrozeb tak můžete
procházet po jednotlivých skupinách. Pro zobrazení všech detekcí vyberte nejnadřazenější skupinu Všechna
zařízení a odstraňte všechny aplikované filtry.

Stav detekce
Na základě stavu označujeme detekce jako:
• Aktivní detekce – jedná se o detekce, které zatím nebyly vyléčeny. Pro vyléčení detekce a vynulování
tohoto čítače spusťte Hloubkovou kontrolu s aktivním léčením, a bez výjimek, na složku, ve které došlo k
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detekci. Pro vynulování čítače musí kontrola doběhnout úspěšně a nesmí dojít k další detekci. Pokud detekci
nezpracujete do 24 hodin od jejího výskytu, odebere se jí příznak aktivní, ale stále bude v seznamu označená
jako nevyřešená.
• Vyřešené detekce – jedná se o detekce, které byly označeny uživatelem konzole jako vyřešené, nicméně
na zařízení nebyla provedena Hloubková kontrola. Pokud detekce ručně označíte jako vyřešenou, stále se
doby spuštění kontroly může zobrazovat ve filtrovaném seznamu výsledků.

Poznámka
Do karantény se nepřesunují všechny objekty detekované na klientské stanici. Možné případy:
• Detekci nelze odstranit.
• Chování objektu je podezřelé, ale není detekován jako malware, například PUA.

Důležité
V průběhu údržby databáze dochází k odstranění záznamů ze záložky Detekce odpovídajících
protokolu incidentů (bez ohledu na stav detekce). Ve výchozím nastavení se údržba protokolu
zaznamenaných incidentů (a detekcí) provádí každých 6 měsíců. Interval můžete změnit v Nastavení
serveru.

Agregování detekcí
Pro zjednodušení správy a jejich řešení jsou detekce agregovány podle času a dalších kritérií. Detekce starší než 24
hodin se agregují automaticky každou půlnoc. Agregované detekce rozpoznáte podle hodnoty X/Y (vyřešeno
záznamů/celkový počet záznamů) ve sloupci Vyřešeno. Seznam agregovaných detekcí naleznete v detailech
detekce na záložce Výskyty.

Detekce v archivech
Při výskytu detekce v archivu je do seznamu detekcí reportován daný archiv a každá detekce.

Varování
Vytvořením výjimky na archiv obsahující detekci nebude mít žádný efekt. Vyloučit je nutné
jednotlivé detekce nacházející se v archivu.
Vyloučené objekty již následně nebudou detekovány – i když se budou nacházet v jiném archivu, nebo samostatně
(nearchivované).

Filtrování detekcí
Standardně se zobrazují nevyřešené detekce za posledních 7 dní, a to ze všech kategorií. Detekce můžete filtrovat
podle mnoha kritérií. Standardně se zobrazují filtry Počítač je potlačen a Výskyt.

Poznámka
Některé filtry jsou standardně aktivní. Pokud se vám v hlavním menu u položky Detekce zobrazuje
číslo, ale v této sekci žádné detekce nevidíte, ověřte, zda nemáte aktivní nějaké filtry.
Pro získání konkrétních výsledků můžete použít další filtry jako je například:
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• Kategorie detekce – Antivirus,
Blokované soubory,
Enterprise Inspector,
Firewall,
HIPS, a
Webová ochrana.
• Kategorie detekce
• IP adresa klienta, na kterém k detekci došlo
• Skener – vyberte typ skeneru, který detekci reportoval. Příklad: po vybrání možnosti Anti-ransomware
skener se zobrazí detekce, které reportovala Ochrana proti ransomware.
• Akce – vyberte akci provedenou nad detekcí. Bezpečnostní produkty ESET reportují do ESMC následující
akce:
ovyléčeno – detekce byla vyléčena.
oodstraněno / vyléčeno smazáním – detekce byla odstraněna.
obyl součástí odstraněného objektu – archiv obsahovat detekci, které byla smazána.
oblokováno / přerušeno spojení – přístup k detekovanému objektu byl zablokován.
oponecháno – z mnoha důvodu nebyla provedena žádná akce. Příklad:
➢ Uživatel v interaktivním upozornění ručně vybral možnost „neprovádět žádnou akci“.
➢ V nastavení detekčního jádro v bezpečnostním produktu ESET je úroveň ochrany pro danou kategorii
nižší než úroveň hlášení.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Správa detekcí
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Pro správu konkrétní detekce na ni klikněte a vyberte si dostupnou akci ze
zobrazeného kontextového menu. Případně zaškrtněte více záznamů a
následně použijte tlačítka v dolní části obrazovky Detekce:
• Zkontrolovat počítače – pomocí této možnosti spustíte volitelnou kontrolu na klientovi, na kterém došlo k
detekci.
•

Zobrazit detaily – kliknutím si zobrazíte Detaily detekce:
oNa záložce Přehled se nacházejí obecné informaci o detekci. Z této obrazovky můžete nad detekcí
provést různé akce (v závislosti na kategorii detekce se budou lišit). Případně můžete přejít přímo do
detailů počítače a zobrazit si podrobnější informace o stanici, na níž k detekci došlo.
oZáložka Výskyty je dostupná pouze v případě, kdy došlo k agregaci detekce. Poté zde uvidíte seznam
jednotlivých výskytů dané detekce. Všechny výskyty stejné detekce následně můžete hromadně označit
jako (ne)vyřešené.

• V rozbalovacím menu v podsekci Počítače naleznete seznam dostupných akcí, které můžete provést nad
počítačem, na kterém došlo k detekci. Jedná se o stejný seznam jako na záložce Počítače.
• Záložka Výskyty je dostupná pouze v případě, kdy došlo k agregaci detekce. Poté zde uvidíte seznam
jednotlivých výskytů dané detekce. Všechny výskyty stejné detekce následně můžete hromadně označit jako
(ne)vyřešené.
• V rozbalovacím menu v podsekci Počítače naleznete seznam dostupných akcí, které můžete provést nad
počítačem, na kterém došlo k detekci. Jedná se o stejný seznam jako na záložce Počítače.
•
Označit jako vyřešené /
Označit jako nevyřešené – pomocí této možnosti označíte záznam z
protokolu jako (ne)vyřešený. Stejnou akci můžete provést také v Detailech počítače.
•

Spustit úlohu – na zařízení s detekovanou hrozbou spustíte existující úlohu.

Následující akce jsou dostupné pouze pro detekce z kategorie

Antivirus (je známá cesta k souboru):

•
Zkontrolovat umístění – kliknutím vytvoříte úlohu na volitelnou kontrolu počítače s předdefinovaným
cílem a cestou.
•
Vytvořit výjimku – kliknutím vytvoříte detekční výjimku.

Akce
Zobrazit v EI je dostupná pouze pro
v ESET Enterprise Inspector Web Console.

Enterprise Inspector objety. Kliknutím si zobrazíte detaily detekce

Akce Možnost
Odeslat soubor do EDTD je dostupná pouze pro
Blokované soubory. Pomocí této možnosti
můžete spibpr odeslat k analýze do ESET Dynamic Threat Defense vzdáleně prostřednictvím ESMC Web Console.
Výsledky analýzy budou následně dostupné v sekci Odeslané soubory. Pro odeslání spustitelného souboru k
analýze do ESET Dynamic Threat Defense můžete rovněž využít nainstalovaný bezpečnostní produkt ESET, který je
aktivován ESET Dynamic Threat Defense licencí.

Vytvoření výjimky
Vybrané položky můžete vyloučit z kontroly a zabránit tak jejich detekci v budoucnu. Klikněte na detekci a ze
zobrazeného kontextového menu vyberte možnost
Vytvořit výjimku. Vyloučit je možné pouze Antivirové
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detekce.

Varování
Výjimky používejte s rozmyslem. Jejich aplikováním může dojít k infikování počítače.
V ESMC 7.1 a novějším jsou výjimky rozděleny do dvou kategorií:
1.Výkonnostní výjimky – slouží k vyloučení souborů a složek na základě cesty. Definovat je můžete pomocí
politiky. Prostudujte si formát a příklady výkonnostních výjimek.
2.Detekční výjimky – prostřednictvím nich vyloučíte soubory na základě názvu detekce, názvu detekce a
cesty nebo podle kontrolního součtu objektu (SHA-1). Prostudujte si příklady detekčních výjimek na
základně názvu detekce.
ESMC ve verzi 7.1 a novější nabízí
průvodce pro tvorbu a správu detekčních výjimek. Prostřednictvím něj
aplikujete detekčních výjimky na počítače/skupiny.
Pro jejich snadnější správu a lepší přehled o existujících výjimkách naleznete všechny vytvořené detekční výjimky v
sekci Další > Výjimky.

Varování
• V ESMC 7.1 a novějším není možné definovat detekční výjimky prostřednictvím politiky pro konkrétní produkt.
• V případě, že máte v politikách definované detekční výjimky, můžete postupovat podle návodu na migraci
výjimek.
• Standardně dojde na spravovaných počítačích po aplikování detekčních výjimek k nahrazení lokálního seznamu
výjimek: Pokud chcete existující lokální seznam výjimek zachovat, před aplikováním výjimek nejprve v politice pro
konkrétní produkt aktivujte možnost Povolit přidání detekčních výjimek k lokálním seznamům:

Detekce v archivech
Při výskytu detekce v archivu je do seznamu detekcí reportován daný archiv a každá detekce.
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Varování
Vytvořením výjimky na archiv obsahující detekci nebude mít žádný efekt. Vyloučit je nutné
jednotlivé detekce nacházející se v archivu.
Vyloučené objekty již následně nebudou detekovány – i když se budou nacházet v jiném archivu, nebo samostatně
(nearchivované).

Nastavení
Detekce můžete vyloučit na základě níže uvedených kritérií:
• Cesta + Detekce – pomocí této možnosti vyloučíte v konkrétním souboru nacházející se v dané cestě
(například file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe) definovanou detekci.
• Konkrétní soubory – pomocí této možnosti vyloučíte konkrétní soubor podle jeho SHA-1 kontrolního
součtu.
• Detekce – pomocí této možnosti vyloučíte v každém souboru konkrétní detekci.
Na základě typu detekce je vždy předvybrána doporučená možnost.
Pro automatické vyřešení souvisejících upozornění vyberte možnost Vyřešit vyhovující upozornění.
Volitelně můžete k vytvářené výjimce přidat Komentář.

Cíl
Varování
Mějte na paměti, že výjimky se aplikují pouze na kompatibilní bezpečnostní produkty ESET. Detekční
výjimky se neaplikují na nepodporované bezpečnostní produkty ESET. V takovém případě budou
ignorovány.
Vytvořené detekční výjimky se automaticky aplikují na domovskou skupinu uživatele, který výjimku vytváří.
Pro změnu přiřazení klikněte na tlačítko Přidat počítače nebo Přidat skupiny a vyberte si cíle, na které chcete
detekční výjimku aplikovat. Případně stávající cíl odeberte pomocí tlačítka Odstranit cíle.

Náhled
V této části se můžete podívat na detaily vytvářené detekční výjimky. Ujistěte se, že všechny parametry jsou
správné a odpovídají vašim požadavkům.

Důležité
Mějte na paměti, že po vytvoření výjimky již není možné ji modifikovat. Změnit můžete pouze její
přiřazení, případně ji odstranit.
Pro vytvoření detekční výjimky klikněte na tlačítko Dokončit.
Seznam aplikovaných detekčních výjimek naleznete v detailech skupiny i konkrétního zařízení, a seznam všech
výjimek naleznete v sekci Další > Výjimky
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Bezpečnostní produkty ESET podporující detekční
výjimky
Detekční výjimky podporují všechny spravovatelné produkty. Výjimku tvoří:
• ESET Endpoint Security pro Android
• ESET Dynamic Threat Defense
• ESET Enterprise Inspector
• ESET Virtualization Security
• ESET Endpoint pro macOS ve verzi 6.8.1 a starší.

Varování
Detekční výjimky se neaplikují na nepodporované bezpečnostní produkty ESET. V takovém případě
budou ignorovány.

Ochrana proti ransomware
Firemní bezpečnostní produkty ve verzi 7 a novější jsou vybaveny samostatnou součástí proti ransomware Tato
nová bezpečnostní funkce je součástí modulu HIPS a chrání počítač před ransomware. Při výskytu ransomware na
stanici naleznete tuto informaci v ESMC Web Console na záložce Detekce. Pro zobrazení pouze ransomware
detekcí klikněte na tlačítko Přidat filtr, vyberte možnost Typ skeneru a Anti-Ransomware skener. Pro více
informací o této funkci přejděte do slovníku pojmů.
Ochranu proti ransomware můžete vzdáleně konfigurovat z ESMC Web Console prostřednictvím politik pro daný
bezpečností produkt.
• Zapnout ochranu proti ransomware – bezpečnostní produkty ESET pro firemní uživatele dokáží
automaticky blokovat podezřelé aplikace, které se chování jako ransomware.
• Zapnout auditování – po aktivování auditování nebudou detekce ochranou proti ransomware blokovány,
pouze budou reportovány do ESMC Web Console. Jako administrátor se následně můžete rozhodnout, zda
potenciální detekci zablokujete nebo pro ni vytvoříte výjimku. Toto nastavení je dostupné výhradně
prostřednictvím ESMC Web Console.

Důležité
Standardně ochrana proti ransomware blokuje všechna aplikace, které se chovají potenciálně jako
ransomware – včetně těch legitimních. Režim auditování doporučujeme na krátkou dobu zapnout
na nově spravovaných počítačích, abyste mohli vytvořit výjimky pro legitimní aplikace, které by
mohly být detekovány jako ransomware na základě svého chování (false positives).
Nedoporučujeme však režim auditování používat trvale, protože ransomware po dobu běhu tohoto
režimu není automaticky blokován.
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ESET Enterprise Inspector
ESET Enterprise Inspector je komplexní EDR (Endpoint Detection and Response) systém, který nabízí následující
funkce: detekce incidentů, správu incidentu a reakce na ně, sběr dat, indikaci na kompromitaci systémů, detekci
anomálií, detekci chování a porušení firemní politiky. Pro více informací o produktu, jeho instalaci a možnostech
se podívejte do ESET Enterprise InspectorESET Enterprise Inspector příručky.

Konfigurace ESET Enterprise Inspector
ESMC k provozu ESET Enterprise Inspector potřebujete k níže uvedeným akcím:
• Vytvoření ESET Enterprise Inspector uživatele s potřebným oprávněním. V ESMC 7.2 jsou dostupné
předdefinované sady oprávnění, které můžete využít při jeho vytváření.
• Vytvoření certifikátu použitého v průběhu instalace ESET Enterprise Inspector serveru.
• Aktivaci ESET Enterprise Inspector agentů na zařízeních připojených k ESMC.

Poznámka
Pro aktivaci ESET Enterprise Inspector agenta musíte vlastnit licenci na ESET Enterprise Inspector.

Reportování ESET Enterprise Inspector detekcí v ESMC
Po připojení zařízení, na kterém běží ESET Enterprise Inspector Agent (správně nakonfigurovaný a připojený k
ESET Enterprise Inspector Server) k ESMC, začne ESET Enterprise Inspector server předávat hrozby do ESMC a
naleznete je v hlavním menu konzole v sekci Hrozby. Filtrovat je můžete prostřednictvím na kategorii detekce a
vybráním možnosti Enterprise Inspector.
Další kategorií detekcí reportovaných ESET Enterprise Inspector serverem jsou
Blokované soubory. Jedná se o
pokusy o spuštění souborů, které jsou prostřednictvím ESET Enterprise Inspector blokovány (na základě
kontrolního součtu). Možnost
Odeslat soubor do EDTD je dostupná pouze pro
Blokované soubory. Pomocí
této možnosti můžete spibpr odeslat k analýze do ESET Dynamic Threat Defense vzdáleně prostřednictvím ESMC
Web Console. Výsledky analýzy budou následně dostupné v sekci Odeslané soubory. Pro odeslání spustitelného
souboru k analýze do ESET Dynamic Threat Defense můžete rovněž využít nainstalovaný bezpečnostní produkt
ESET, který je aktivován ESET Dynamic Threat Defense licencí.

Správa ESET Enterprise Inspector detetekcí v ESMC
Díky integraci ESET Enterprise Inspector detekcí do ESMC Web Console dokážete hrozby zpracovávat z jediné
konzole. Není potřeba tuto akci provádět z ESET Enterprise Inspector konzole. Pokud vyřešíte detekci v ESMC Web
Console, označí se jako vyřešená také v ESET Enterprise Inspector Web Console, a opačně.
Kliknutím na detekci a vybráním možnosti
Web Console.

Zobrazit v EI si otevřete detaily detekce v ESET Enterprise Inspector

Pro správu Enterprise Inspector detekcí prostřednictvím ESMC Web Console je nutné splnit následující požadavky:
• ESMC ve verzi 7 a novější.
• na koncové stanici nainstalovaný ESET Endpoint (ESET Endpoint Antivirus, ESET Endpoint Security) ve verzi
7 a novější.
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Poznámka
ERA 6.5 zobrazuje detekce reportované ESET Enterprise Inspector, ale pokud je označíte jako
vyřešené, tato informace se nepřenese do EEI.

Přehledy
Přehledy představují nástroj pro získání dat z databáze v přehledné podobě. Tato sekce konzole je rozdělena do
dvou částí:
• Kategorie a šablony – tato záložka se zobrazí pokaždé, když přejdete do sekce Přehledy. Máte zde k
dispozici seznam všech šablon rozdělených do tematických kategorií. Podle potřeby si můžete vytvářet nové
šablony i kategorie a provádět s přehledy související akce.
• Naplánované přehledy – na této záložce si můžete prohlédnout, u jakých přehledů máte naplánováno
pravidelné zasílání na e-mail a v případě potřeby můžete rovnou naplánovat pravidelné generování dalších
přehledů.
Přehledy jsou generovány ze šablon, které jsou umístěny v jednotlivých kategoriích. Přehledy si můžete
vygenerovat jednorázově nebo si jejich generování naplánovat. Pro okamžité vygenerování a zobrazení přehledu
na něj najeďte myší a klikněte na tlačítko Vygenerovat nyní. Pokud si nevyberete žádnou předdefinovanou
šablonu přehledu, kliknutím na tlačítko Nová šablona přehledu si vytvořte novou s vlastními parametry. Pokud si
nevyberete žádnou předdefinovanou šablonu přehledu, kliknutím na tlačítko Nová šablona přehledu si vytvořte
novou šablonu s vlastními parametry. Vytvořit si můžete také vlastní kategorii, do které si umístíte své přehledy, a
hotové šablony (například z jiného serveru) můžete importovat.
V horní části této sekce se nachází vyhledávání. Vyhledávat můžete podle
názvu kategorií a šablon přehledů, nikoli však v popisu. Pomocí ikon se šipkami můžete rychle sbalit a rozbalit
všechny kategorie.
Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Prostřednictvím filtru
Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou
skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

Používání šablon přehledů
Na dlaždici reprezentující šablonu přehledu klikněte na ikonu ozubeného kolečka
možnosti:

: K dispozici jsou následující

Vygenerovat

Kliknutím se přehled vygeneruje a zobrazí.

Stáhnout

Pro vygenerování a stažení přehledu klikněte na tlačítko Vygenerovat a stáhnout.
Vybrat si můžete formát .pdf, .ps nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro
tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;.
Naplánovat přehled – po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete
definovat podmínku spuštění, kritérium a způsob doručení přehledu. Všechny
naplánované přehledy naleznete na záložce Naplánované přehledy.
Kliknutím upravíte šablonu přehledu. Následně se zobrazí průvodce, stejný jako při
vytváření nové šablony přehledu.

Naplánovat

Změnit…
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Duplikovat…

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii vybrané šablony přehledu.

Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou šablonu přehledu.

Exportovat…

Kliknutím exportujete šablonu do .dat souboru.

Používání kategorií přehledů
Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka
jsou následující možnosti:
Nová kategorie

v pravé části záhlaví kategorie se zobrazí kontextové menu. K dispozici

Zadejte název a vytvořte si novou kategorii šablon přehledů.

Nová šablona přehledu Kliknutím vytvoříte v dané kategorii novou šablonu přehledu.
Kliknutím odstraníte kategorii společně se šablonami.
Odstranit…
Změnit…

Kliknutím změníte název kategorie.

Exportovat…

Kliknutím exportujete kategorii společně se všemi šablonami do .dat souboru.
Pomocí možnosti Import šablon přehledů je můžete kdykoli importovat. To je
užitečné například při migraci na jiný ESMC server.
Pomocí této možnosti přesunete kategorii společně se šablonami do jiné statické
skupiny, aby k ní měli přístup další uživatelé. Pomocí této možnosti přesunete
kategorii společně se šablonami do jiné statické skupiny, aby k ní měli přístup další
uživatelé. Ke všem šablonám má přístup výchozí účet Administrator.

Přístup skupiny

Důležité
Funkce pro Import /
Export šablon přehledů je určena pro importování a exportování šablon,
nikoli vygenerovaných přehledů s aktuálními daty.

Oprávnění pro přístup k přehledům
Šablony přehledů jsou statické objekty umístěné ve struktuře objektů ESMC databáze. Nová šablona přehledu se
vytvoří v domovské skupině uživatele, které ji vytvářel. Aby k nové šabloně měli přístup ostatní uživatelé, musí mít
potřebná oprávnění. Stejným způsobem musíte mít přístup k objektům (počítačům), ze kterých se mají data v
přehledu zobrazit. Příklad: při vygenerování přehledu Stav počítačů budou v přehledu zohledněna data pouze ze
zařízení, k nimž máte alespoň přístup pro čtení.

Důležité
• Číst – uživatel si může zobrazit kategorie přehledů a jednotlivé přehledy. Na základě šablon si
uživatel může přehledy vygenerovat. Uživateli se budou přehledy zobrazovat na nástěnce.
• Použít – oprávnění pro změnu přehledů zobrazených na nástěnce. Uživatel si může vybrat některý
z existujících přehledů.
• Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání šablon přehledů a jejich kategorií.
Všechny předdefinované přehledy jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení.

Vytvoření nové šablony přehledu
Pro vytvoření nové šablony přehledu přejděte v hlavním menu na záložku Přehledy a klikněte na tlačítko Nová
šablona přehledu.
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Obecné
Nejprve vyplňte obecné informace o šabloně. Zadejte název, volitelně popis, a vyberte kategorii, do které chcete
šablonu umístit. Použít můžete jednu z předdefinovaných kategorií. Případně si vytvořte novou kategorii dle
kroků popsaných v předchozí kapitole. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
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Graf
V sekci Graf si vyberte požadovaný typ přehledu. Rozhodněte se, zda má být výstupem tabulka nebo graf.

Poznámka
Náhled vybraného typu grafu si můžete zobrazit po kliknutí na Zobrazit náhled. Tím zjistíte, jak bude
přehled reálně vypadat.
K dispozici jsou následující typy grafu:
• Pruhový graf – graf s obdélníkovými sloupci.
• Bodový graf – jednotlivé hodnoty jsou zobrazeny jako body.
• Výsečový graf – proporčně rozdělený kruhový graf.
• Prstencový graf – podobný jako výsečový graf, ale může obsahovat různé typy dat.
• Plošný graf – jednotlivé bodové hodnoty jsou propojeny spojnicí.
• Jednoduchý plošný graf – zobrazuje informace pomocí čar (nezobrazuje hodnoty jako body).
• Skládaný plošný graf – tento typ grafu použijte, pokud potřebujete analyzovat data v jiných jednotkách.
• Skládaný pruhový graf – do tohoto grafu můžete vybrat více druhů dat, které zobrazí v jednom sloupci.
Volitelně můžete zadat popisek pro osu X a Y, což vám usnadní orientaci v grafu.

Data
V této části vyberte data, která chcete zobrazit:
a.Sloupce tabulky: Informace do tabulky jsou přidávány automaticky na základě vybraného typu
přehledu. Přizpůsobit můžete název, popisek a formát (viz níže).
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b.Osy grafu: Vyberte data, která chcete zobrazit na ose X a Y. Kliknutím na Přidat osu otevřete okno s
dalšími možnostmi. Výběr dostupných dat pro osu Y závisí na datech vybraných pro osu X, a opačně.
Graf zobrazuje vztah mezi nimi, proto musí být data vzájemně kompatibilní. Vyberte požadovaná data a
klikněte na OK.

Formát
Kliknutím na ikonu
v sekci Data si zobrazíte pokročilé možnosti formátování. Vybrat si můžete formát, ve
kterém se data zobrazí. Dále můžete přizpůsobit sloupce tabulky a osy grafu. Mějte na paměti, že všechny
možnosti nemusí být dostupné pro každý typ dat.
Formát sloupce
Vyberte sloupec, který chcete formátovat. Pokud formátujete například sloupec Název,
pro přidání stavových ikon vedle názvu vyberte sloupec Závažnost.
Minimální hodnota Definujte spodní limit pro zobrazení dat.
Maximální hodnota Definujte horní limit pro zobrazení dat.
Barva
Vyberte si barevné schéma sloupce. Barva se automaticky přizpůsobí dle hodnoty ve
sloupci formát sloupce.
Ikona
Pomocí této možnosti přidáte do formátovaného sloupce stavové ikony dle
hodnoty ve sloupci Formát sloupce.

Pomocí šipek

změníte pořadí sloupců.

Řazení
Pokud vybraná data umožňují řazení, odemkne se vám tato možnost. Po kliknutí na Přidat řazení definujte vztah
mezi vybranými daty. Vyberte počáteční informaci (hodnotu k řazení) a dále režim řazení – zda se data mají řadit
sestupně nebo vzestupně. Tím ovlivníte výsledné zobrazení grafu. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů ovlivníte
prioritu řazení. Kliknutím na ikonu koše
odstraníte parametr řazení.

Filtr
V této části můžete definovat režim filtrování. Klikněte na Přidat filtr, vyberte jaká data chcete filtrovat a zadejte
výraz pro jejich filtrování. Tím omezíte množství zobrazených dat. Kliknutím na ikonu koše
odstraníte parametr
řazení.

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám a pro vytvoření šablony přehledu klikněte na tlačítko Dokončit.

Generování přehledu
Přehled můžete jednorázově vygenerovat jedním z níže uvedených způsobů:
• V horní části okna klikněte na Rychlé odkazy a vyberte možnost Generovat přehled. Vyberte existující
šablonu přehledu a klikněte na tlačítko Generovat .
• V hlavním menu klikněte na záložku Přehledy a přejděte do sekce Kategorie a přehledy. Vyberte šablonu
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přehledu, kterou chcete vygenerovat. Pokud chcete provést změny v šabloně přehledu, najeďte myší na
požadovanou šablonu, klikněte na ikonu ozubeného kolečka a klikněte a z kontextového menu vyberte
možnost Změnit.
oPro vygenerování přehledu a jeho zobrazení v ESMC Web Console jednoduše klikněte na dlaždici, která
reprezentuje jeho šablonu. Následně si ho v případě potřeby můžete uložit, kliknutím na tlačítko
Vygenerovat a stáhnout, v požadovaném formátu do svého počítače. Vybrat si můžete formát .pdf, .ps
nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;.
• V hlavním okně přejděte na záložku Úlohy, klikněte na tlačítko Nová >
Serverová úloha a vytvořte
úlohu na Generování přehledu.
oÚloha se vytvoří a bude připravena k použití. Vyberte v seznamu vytvořenou úlohu a klikněte na možnost
Spustit nyní. Úloha se okamžitě spustí a dojde k vygenerování přehledu na základě vámi definovaných
parametrů.
oPopis parametrů, které je možné konfigurovat, naleznete v kapitole Generování přehledu.

Poznámka
Pokud máte přehled zobrazen v ESMC Web Console, po kliknutí na položku uvedenou v přehledu se
zobrazí kontextové menu s dalšími možnostmi.

Naplánování generování přehledu
Naplánovat pravidelné generování přehledu můžete několika způsoby:
• V hlavním okně přejděte na záložku Úlohy, klikněte na tlačítko Nová >
Serverová úloha a vytvořte
úlohu na Generování přehledu.
• V hlavním menu přejděte na záložku Přehledy, u šablony přehledu, který chcete generovat, klikněte na
ikonu ozubeného kolečka a z kontextového menu vyberte možnost Naplánovat. Pokud vám žádný přehled z
těch předdefinovaných nevyhovuje, vytvořte si novou šablonu.
• Na Nástěnce klikněte na ozubené kolečko u konkrétního přehledu a z kontextového menu vyberte
možnost Naplánovat.
• V hlavním menu přejděte na záložku Přehledy > Naplánované přehledy a klikněte na tlačítko Naplánovat.
Při plánování generování přehledu máte k dispozici několik možností:
V jednom plánu můžete vybrat více šablon přehledů.
• Volitelně můžete definovat podmínku spuštění a parametry pro zabránění její nadměrné aktivace.
• V sekci Doručení se rozhodněte, zda chcete přehled zaslat na e-mail nebo uložit do souboru.
Pro vytvoření naplánované úlohy klikněte na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a následně se spustí v intervalu
definovaném podmínkou spuštění (jednou nebo pravidelně) na základě nastaveného throttlingu (volitelně).

Naplánované přehledy
Informace o naplánovaném generování přehledů naleznete v sekci Přehledy > Naplánované přehledy. V této části
a v kontextovém menu jednotlivých úloh jsou dostupné tyto akce:
Naplánovat
Zobrazit detaily

Kliknutím vytvoříte plán pro vygenerování existující šablony přehledu.
Kliknutím si zobrazíte detaily naplánované úlohy.

Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.
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Spustit nyní

Kliknutím spustíte naplánovanou úlohu.

Změnit…

Kliknutím upravíte parametry naplánované úlohy. Do plánu můžete přidat další
šablony, odebrat je z něj, upravit nastavení plánovače, podmínky spuštění a
možnosti doručení přehledů.
Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii naplánované úlohy.

Duplikovat…
Odstranit…
Přístup skupiny

Kliknutím odstraníte úlohu z plánovače. Touto akcí nedojde k ovlivnění šablony
přehledu.
Kliknutím přesunete plán do jiné statické skupiny, aby k němu měli přístup další
uživatelé.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Zastaralé aplikace
Pro zobrazení neaktuálních komponent ESMC infrastruktury použijte přehled Zastaralé aplikace.
To můžete provést několika způsoby:
• Vytvořte si novou nástěnku, případně upravte existující, a přidejte na ní přehled Zastaralé aplikace.
• V hlavním menu přejděte na záložku Přehledy, v kategorii Počítače najeďte na dlaždici přehledu Zastaralé
aplikace a klikněte na tlačítko Vygenerovat.
Pokud máte v sítí zastaralou aplikaci:
• Pro aktualizaci ESET Management Agenta, serveru, a MDM použijte úlohy Aktualizace součástí ESET
Security Management Center.
• Pro aktualizaci bezpečnostních produktů ESET použijte klientskou úlohu Instalace aplikace.

SysInspector prohlížeč
Prostřednictvím SysInspector prohlížeče si můžete přímo ve WebConsole zobrazit SysInspector protokol z koncové
stanice. Platí to pro případ, kdy jste si protokol vyžádali prostřednictvím klientské úlohy a úloha již doběhla.
Protokoly si můžete v případě potřeby stáhnout do počítače a prohlédnout si je lokálně v aplikaci SysInspector.

Poznámka
SysInspector protokol je možné získat pouze ze zařízení s operačním systémem Windows.

Jak si prohlédnout SysInspector protokol
Nástěnka
1.Vytvořte si novou nástěnku, případně upravte některou ze stávajících.
2.Jako šablonu přehledu vyberte Historie SysInspector protokolů za posledních 30 dní z kategorie
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Automatizace.
3.Vyberte požadovaný záznam a z kontextového menu vyberte možnost
prohlížeč.

Otevřít SysInspector

Přehled
1.Přejděte na záložku Přehledy rozbalte kategorii Automatizace.
2.Najděte přehled Historie SysInspector protokolů za posledních 30 dní a klikněte na tlačítko
Vygenerovat.
3.Vyberte požadovaný záznam a z kontextového menu vyberte možnost
Otevřít SysInspector
prohlížeč.

Detaily počítače
1.Přejděte na záložku Počítače.
2.Klikněte na konkrétní počítač a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.
3.V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Protokoly > SysInspector, vyberte požadovaný
záznam a z kontextového menu vyberte možnost Otevřít SysInspector prohlížeč.

Hardwarový audit
ESET Security Management Center dokáže získat informace o hardwaru (RAM, velikost úložiště, procesor, …) ze
zařízení připojených k serveru.
V hlavním menu klikněte na Počítače, vyberte zařízení a v kontextovém menu klikněte na možnost Zobrazit
detaily.
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Přejděte do sekce Detaily a přepněte se na záložku Hardware.

Spravovaná zařízení můžete filtrovat na základě hardwarových parametrů. Získaná data jsou rozdělena do
následujících kategorií. Šasi, Zařízení, Monitor, Grafický adaptér, Vstupní zařízení, Úložiště, Síťové adaptéry,
Tiskárny, Procesor, RAM a Zvukové adaptéry.
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Přehledy o hardwaru
Informace o hardwaru si můžete přidat do vlastních přehledů. Při vytváření nové šablony přehledu vyberte v sekci
Data položky HW audit. Po vybrání první položky do řádku tabulky nebo osy grafu se výběr dostupných dat zúží a
zůstanou zobrazeny jen relevantní možnosti.

Dynamická skupina na základě hardwaru
Hardwarové parametry můžete využít při tvorbě dynamických skupin. Při vytváření nové šablony dynamické
skupiny vyberte jako pravidlo položku z kategorie HW audit. Například si můžete vytvořit dynamickou skupinu,
která bude filtrovat zařízení dle velikosti operační paměti.

Hardwarový audit na linuxu
Aby ESET Management Agent dokázal korektně reportovat data o hardwaru z linuxových stanic, musí být na nich
nainstalován nástroj lshw. Pokud jste aktualizovali ERA 6.x VA na ESMC 7, doinstalujte do appliance běžící na
CentOS 6 nástroj lshw.
Pro nainstalování balíčku lshw pod uživatelem root nebo sudo využijte jeden z níže uvedených příkazů:
Debian distribuce (Ubuntu )
Red Hat distribuce (CentOS, Fedora, RHEL)

apt-get install -y lshw
yum install -y lshw

Hardwarový audit na macOS
Informace o hardwaru je možné získat, pokud na zařízení běží macOS 10.9 a novější.

Audit log
V audit logu jsou zaznamenány všechny akce a změny provedené uživateli ESMC.
Pro jeho vygenerování přejděte v hlavním menu na záložku Přehledy a v kategorii Audit a licence ESET Security
Management Center vyberte Audit log.

Důležité
Od verze ESMC 7.2 musí mít uživatel přiřazen oprávnění pro vygenerování Audit logu.
Ve verzi ESMC 7.1 a starší uživatel potřeboval oprávnění pro modifikaci Nastavení serveru. Pokud
jste provedli aktualizaci z ESMC 7.1 nebo starší, je nutné uživateli přidělit oprávnění pro
vygenerování Audit logu.

Úlohy
Prostřednictvím úloh můžete spravovat ESMC Server, vzdáleně ovládat klientské stanice a bezpečnostní produkty
ESET na nich nainstalované. Prostřednictvím úloh si můžete automatizovat běžné činnosti. Do začátku jsme pro
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vás připravili řadu nejpoužívanějších úloh, které stačí jen spustit. Kdykoli si úlohy můžete přizpůsobit svým
potřebám nebo vytvořit nové. Prostřednictvím úloh provedete na stanici požadovanou akci. Abyste mohli
klientské úlohy spouštět, musíte mít přístup nejen k nim, ale také cílovým objektům (počítačům nebo skupinám).
Pro více informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.
Úlohy dělíme na: Klientské a Serverové.
• Klientské úlohy můžete přiřadit jednotlivým počítačů nebo celým skupinám počítačů (statickým nebo
dynamickým). Klientské úlohy se provedou na základě definované podmínky spuštění. Každá klientská úloha
může mít více podmínek spuštění. Požadavek na spuštění úlohy se na klienta přenese ve chvíli, kdy se ESET
Management Agent připojí k ESMC serveru. Ze stejného důvodu může chvíli trvat, než se výsledek provedení
úlohy replikuje zpět do ESMC. To znamená, že prodleva mezi převzetím informace o provedení úlohy a
vrácením jejího výsledku závisí na nastaveném intervalu komunikace ESET Management Agenta.
• Serverové úlohy provádí ESMC Server přímo sám na sobě nebo jiných zařízeních. Serverové úlohy, kromě
Nasazení ESET Agenta, není možné přiřadit jednotlivým klientům nebo skupinám. Každá serverová úloha má
právě jednu podmínku spuštění. Pokud úlohu potřebujete spouštět při různých událostech, vytvořte si více
stejných úloh s odlišnými podmínkami spuštění.
Vytvořit je můžete dvěma způsoby:
• Klikněte na tlačítko Nová a z menu vyberte položku Klientská úloha nebo Serverová úloha.
• V levé části okna si vyberte požadovaný typ úlohy, klikněte na tlačítko Nová a z menu vyberte položku
Klientská úloha nebo Serverová úloha.
K dispozici máte následující typy úloh, které jsou pro přehlednost rozděleny do jednotlivých kategorií:
Všechny úlohy
Klientské úlohy
Bezpečnostní produkt ESET
Diagnostika
Ukončit izolaci počítače od sítě
Export konfigurace spravované
Izolovat počítač od sítě
Aktualizace modulů
Obnovení modulů
Kontrola volitelných cílů
Aktivace produktu
Správa karantény
Spustit servisní skript SysInspector
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Odeslat soubor do EDTD
Kontrola serveru
Instalace aplikace
Vyžádat SysInspector protokol (pouze na Windows)
Nahrát soubor z karantény
ESET Security Management Center
Diagnostika
Obnovit klonovaného ESET Agenta
Obnovit databázi Rogue Detection Sensor
Aktualizace součástí ESET Security Management Center
Ukončit správu (odinstalovat ESET Management Agenta)
Operační systém
Odeslat zprávu
Aktualizace operačního systému
Spustit příkaz
Vypnout počítač
Instalace aplikace
Odinstalace aplikace
Ukončit správu (odinstalovat ESET Management Agenta)
Mobilní zařízení
Anti-Theft akce
Odeslat zprávu
Export konfigurace spravovaného produktu
Aktualizace modulů
Volitelná kontrola
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Aktivace produktu
Instalace aplikace
Ukončit správu (odinstalovat ESET Management Agenta)
Serverové úlohy
Nasazení ESET Agenta – tuto úlohu využijte pro vzdálené Nasazení ESET Agenta na stanice v lokální síti.
Odstranění nepřipojujících se počítačů – prostřednictvím této úlohy smažete z ESMC Web Console zařízení, která
se dlouho nepřipojila k ESMC Serveru.
Generování přehledu – tuto úlohu využijte pro pravidelné generování přehledů a jejich zasílání na e-mail nebo
ukládání do souboru.
Přejmenování počítačů – prostřednictvím této úlohy můžete počítače hromadně přejmenovat do FQDN formátu.
Synchronizace statické skupiny – tuto úlohu využijte pro získání seznamu počítačů, například z Active Directory.
Synchronizace uživatelů – prostřednictvím této úlohy načtete do ESMC Web Console uživatele z Active Directory.

Klientské úlohy
Klientské úlohy můžete přiřadit jednotlivým počítačů nebo celým skupinám počítačů (statickým nebo
dynamickým). Klientské úlohy se provedou na základě definované podmínky spuštění. Každá klientská úloha může
mít více podmínek spuštění. Požadavek na spuštění úlohy se na klienta přenese ve chvíli, kdy se ESET
Management Agent připojí k ESMC serveru. Ze stejného důvodu může chvíli trvat, než se výsledek provedení
úlohy replikuje zpět do ESMC. To znamená, že prodleva mezi převzetím informace o provedení úlohy a vrácením
jejího výsledku závisí na nastaveném intervalu komunikace ESET Management Agenta.
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.
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Vytvoření nové klientské úlohy
1.Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte
na tlačítko Nová… > Klientská úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte
na tlačítko Nová > Klientská úloha.
2. V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení
štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ
úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se
mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
3.V sekci Nastavení definujte parametry úlohy.
4.V části Souhrn zkontrolujte, zda parametry úlohy odpovídají vašim potřebám, a úlohu vytvořte kliknutím
na tlačítko Dokončit.
5.Pro vytvoření podmínky spuštění klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění. Pokud chcete
podmínku vytvořit později, klikněte na tlačítko Zavřít.

Podmínky spuštění klientské úlohy
Pro spuštění klientské úlohy na koncové stanici musíte vytvořit nejprve její podmínku. Alternativně můžete
přiřadit klientskou úlohy počítači nebo skupině.
Při vytváření podmínky spuštění nejprve vyberte cíl (počítač nebo skupinu), na kterém chcete úlohu spustit. Po
definování cílů nastavte podmínku pro spuštění úlohy v konkrétní čase, nebo při výskytu události. Pokročilé
možnosti pro plánování spuštění úlohy naleznete v sekci rozšířená nastavení.
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Obecné
Zadejte název podmínky, volitelně popis, a následně přejděte do sekce Cíl.

Cíl
V této části můžete jako cíl vybrat klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.
• Kliknutím na Přidat počítače můžete vybrat konkrétní stanici ze struktury statických a dynamických skupin.
• Kliknutím na Přidat skupiny můžete vybrat statické nebo dynamické skupiny.

Po vybrání klientů klikněte na tlačítko OK a přejděte do sekce Podmínka spuštění.

Podmínka spuštění
– definuje, kdy se má úloha provést.
• Ihned – spustí úlohu co nejdříve od chvíle, co klient kontaktuje ESET Security Management Center a získá
informace o konkrétní úloze. Pokud úloha nebude klientovi doručena do data stanoveného v sekci Platnost
do, úloha bude odebrána z fronty – úloha nebude odstraněna, pouze se neprovede.
• Naplánované spuštění – spustí úlohu ve stanovený čas.
• Při výskytu události – spustí úlohu na základě definovaných parametrů. Podmínka spuštění se aktivuje při
výskytu konkrétní události v protokolu. Při definování události můžete vybrat typ protokolu, použít logický
operátor a kritéria filtrování, které aktivují spuštění úlohy.
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• Při připojení do dynamické skupiny – spustí úlohu při přesunutí klienta do definované dynamické skupiny.
Tato možnost není dostupná při výběru jednotlivých klientů nebo statické skupiny.
• CRON výraz – interval pro spuštění podmínky spuštění můžete definovat také prostřednictvím CRON výrazu.

Poznámka
Pro více informací o tvorbě podmínek přejděte do kapitoly typy podmínek spuštění.

Rozšířená nastavení
Prostřednictvím throttlingu můžete omezit počet provedení úlohy v případě, že použijete podmínku spuštění Při
výskytu události nebo Při připojení do dynamické skupiny (viz výše), a zabránit tak nadměrnému spuštění úlohy.
Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.
Po dokončení konfigurace této části klikněte na tlačítko Dokončit

Přiřazení klientské úlohy počítači nebo skupině
Pro přiřazení klientské úlohy skupině máme popsán v samostatné kapitole.
Novou úlohu můžete přiřadit počítačům dvěma způsoby:
1.V hlavním menu přejděte na záložku Nástěnka > Počítače´> Počítače s problémy, klikněte na počítač a v
kontextovém menu vyberte možnost Počítač >
Nová úloha….

2.V hlavním menu přejděte na záložku Počítače, vyberte cílový počítač a z kontextového menu vyberte
možnost
Nová úloha.
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Následně se zobrazí průvodce vytvořením klientské úlohy.

Anti-Theft akce
Technologie Anti-Theft chrání mobilní zařízení před neoprávněným přístupem.
Pokud mobilní zařízení (registrované a spravované prostřednictvím ESMC) uživatel ztratí nebo mu bude odcizeno,
některé Anti-Theft se provedou automaticky, jiné můžete provést prostřednictvím této klientské úlohy.
Po výměně SIM kartu za jinou (nedůvěryhodnou), ESET Endpoint Security pro Android automaticky zařízení
uzamkne, a na definované telefonní číslo(a) automaticky zašle SMS s upozorněním. Tato zpráva bude obsahovat:
• telefonní číslo aktuálně vložené SIM karty,
• její IMSI (International Mobile Subscriber Identity),
• a IMEI telefonu (International Mobile Equipment Identity).
Neoprávněný uživatel nebude vědět, že byla tato zpráva odeslána, protože se automaticky odstraní ze zařízení a
vlákna odeslaných zpráv. Můžete si prostřednictvím klientské úlohy také vyžádat GPS souřadnice ztraceného
mobilního zařízení nebo vzdáleně vymazat všechna data v něm uložená.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.
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Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
Akce

Najít

Uzamknout

Odemknout

Siréna

Vymazat

Rozšířený reset
do továrního
nastavení
Najít (zapnout
režim ztraceného
zařízení)
Vypnout režim
ztraceného
zařízení
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Chování
dle OS

Popis
Zařízení odešle na definované telefonní číslo SMS zprávu obsahující GPS
souřadnice. Pokud bude získána přesnější pozice, po 10 minutách zašle zařízení
další SMS. Tuto informaci uvidíte v detailech zařízení.
Nepodporováno.
Zařízení bude uzamčeno. Zařízení se uzamkne a bude možné jej odblokovat pouze
administrátorským heslem nebo vzdáleným příkazem.
Zařízení bude uzamčeno. Zařízení se uzamkne a bude možné jej odblokovat iOS
heslem nebo vzdáleným příkazem.
Zařízení se odemkne. Aktuálně vložená SIM karta bude přidána do seznamu
důvěryhodných SIM karet (byla-li SIM karta vyměněna).
Zařízení se odemkne. Zároveň dojde k odebráních všech uložených otisků prstů,
hesel, iPhone Unlock, iTunes a App Store.
Na zařízení se po dobu 5 minut spustí siréna, i pokud je hlasitost ztlumena, nebo do
odemčení zařízení.
Nepodporováno.
Všechna data v zařízení bude odstraněna přepsáním souborů. ESET Endpoint
Security zůstane na zařízení nainstalovaný. Tato akce může trvat několik hodin.
Všechna data v zařízení bude odstraněna přepsáním souborů. Tato akce může trvat
několik hodin.
Všechna data na zařízení budou vymazána zničením hlaviček souborů a zařízení se
obnoví do továrního nastavení. Tato akce může trvat několik minut.
Tato akce není dostupná v kontextovém menu Počítače > Mobil.
Nepodporováno.
Tato možnost je podporována pouze na iOS ABM zařízeních. Zařízení se přepne do
"režimu ztraceného zařízení", uzamkne se a může být odemčeno pouze úlohou
Vypnout režim ztraceného zařízení zaslanou z ESMC. Volitelně si můžete
přizpůsobit text zobrazený na obrazovce zamYou can customize the message that
will be displayed on the lost device screen..
Tato možnost je podporována pouze na iOS ABM zařízeních.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Diagnostika
Pomocí této úlohy můžete na spravovaném zařízení a bezpečnostním produktu ESET inicializovat diagnostickou
akci.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.
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Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
Diagnostická akce
• Spustit ESET Log Collector – tento nástroj sesbírá specifická data (jako jsou protokoly a konfigurace
produktu) z vybrané stanice, které mohou usnadnit řešení problému.
oParametry ESET Log Collector – pro sesbírání všech dostupných dat ponechte prázdné pole Parametry
ESET Log Collector. Seznam dostupných parametrů pro jednotlivé operační systémy naleznete v
uživatelské příručce nástroje ESET Log Collector: Windows, macOS nebo Linux.

Poznámka
Maximální velikost protokolu, který je možné ze zařízení přenést, je 150 MB. Pokud bude výsledný
protokol větší, úloha skončí chybou: "Log collector output exceeded 150MB and will not be
transferred." Protokoly se na server přenáší podle následujících pravidel.
Protokol je menší Úloha se dokončí se stavem:
Protokoly jsou dostupné ve Console v
než 15 MB
"Příkaz byl spuštěn."
Detailech počítače na záložce Protokoly.
Protokol je větší Úloha se dokončí se stavem: "Log Protokoly jsou dostupné na ESMC serveru.
než 15 MB a
collector archiv je příliš velký a
Cesta k umístění protokolu naleznete v
zároveň menší
není možné jej uložit do databáze. Detailech počítače na záložce Protokoly.
než 150 MB
Pro více informací o jeho umístění
se podívejte do detailů."
Protokol je větší Úloha se dokončí se stavem: "Log V takovém případě upravte úroveň logování
než 150 MB
collector archiv je příliš velký a
na klientovi a zkuste to znovu. Případně
není možné jej přenést."
pusťte klientskou úlohu pro Diagnostiku s
parametry pro sběr konkrétních dat nebo
data ze stanice sesbírejte ručně.
• Nastavit diagnostický režim – Diagnostický režim zahrnuje protokol: antispamové kontroly, firewallu,
modulu HIPS, správy zařízení a filtrování obsahu webu. Hlavní účelem diagnostického režimu je sběr dat
potřebných pro řešení problémů.
oZapnout – pomocí této možnosti aktivujete diagnostického protokolování všech nainstalovaných ESET
aplikací.
oVypnout – pomocí této možnosti deaktivujete diagnostické protokolování. V opačném případě se
automaticky vypne po restartování počítače.
Pro úspěšné sesbírání diagnostických protokolů je nutné splnit následující předpoklady:
• Diagnostický režim je podporován pouze na Windows a macOS.
• Na klientské stanici musí být nainstalovaný a aktivovaný bezpečnostní produkt ESET.
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Poznámka
ESET Management Agent zasílá ze stanice protokoly sesbírané nainstalovaným produktem ESET.
Typy protokolů a jejich citlivost závisí na produktu a jeho konfiguraci. Úroveň sběru protokolů
můžete pro každý produkt definovat pomocí politik.
Diagnostické protokoly starší 24 hodin budou automaticky odstraněny. Tím je zajištěno, že nedojde k
nadměrnému zatížení databáze ESMC.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.
Vytvořené protokoly následně najdete v detailech počítače.

Odeslat zprávu
Pomocí této funkce můžete odeslat zprávu na jakékoli zařízení (počítač, tablet, mobilní zařízení atp.). Zpráva se
následně zobrazí uživateli na obrazovce. Způsob zobrazení závisí na operačním systému.
• Windows – zpráva se zobrazí na Ploše jako oznámení.

Důležité
Na Windows využíváme komponentu msg.exe, která je dostupná pouze v edicích Windows
Professional a Enterprise. Pokud v síti používáte domácí edice operačního systému, žádná zpráva se
nezobrazí.
• macOS a Linux - zpráva se zobrazí pouze v terminálu.

Poznámka
Pro zobrazení zprávy musí mít uživatel terminál otevřený. Nedojde k jeho spuštění.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.
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Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
Zadejte předmět a obsah zprávy.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Ukončit izolaci počítače od sítě
Prostřednictvím této úlohy ukončíte izolaci počítače a obnovíte jeho síťovou komunikaci. Tuto úlohu použijte
pouze v případě, kdy jste vyřešili bezpečnostní incident.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
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Poznámka
Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Export konfigurace spravovaného produktu
Tuto úlohu můžete použít pro získání konfigurace bezpečnostního produktu ESET nebo jednotlivých součástí
ESMC infrastruktury z klientské stanice.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
Export konfigurace spravovaného produktu
• Produkt – vyberte ESET produkt nebo ESMC komponentu, ze které chcete získat konfiguraci.
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Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Izolovat počítač od sítě
Prostřednictvím této úlohy izolujete od sítě vybrané počítače od sítě, což znamená, že bude blokována veškerá
komunikace kromě spojení potřebných pro správné fungování produktů ESET. Povoleno bude:
• získání IP adresy
• komunikace ekrn.exe, ESET Management Agenta a ESET Enterprise Inspector Agenta
• přihlášení do domény

Varování
• Tato úloha je kompatibilní pouze s bezpečnostními produkty ESET (Endpoint Antivirus/Security a
produkty pro ochranu serverů) ve verzi 7.2 a novějšími.
• Izolováním počítače od sítě dojde ovlivnění normálního fungování počítače, proto byste měli tuto
možnost používat pouze za mimořádných okolností. Izolaci můžete ukončit prostřednictvím
odpovídající klientské úlohy.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
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Poznámka
Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Aktualizace modulů
Pomocí této úlohy aktualizujete moduly bezpečnostního produktu ESET na cílové stanici. Toto je obecná úloha
platná pro všechny bezpečnostní produkty bez ohledu na platformu. Seznam všech aktualizovaných modulů
naleznete v koncovém produktu v sekci O programu.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
• Vyprázdnit aktualizační cache – tato možnost odstraní všechny dočasné aktualizační soubory z klienta, což
může vyřešit většinu problémů s nefunkční aktualizací detekčních a programových modulů.
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Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Obnovení modulů
Pokud máte podezření, že aktualizace modulů bezpečnostního produktu ESET způsobuje nestabilní chování
počítače (případně jste nechtěli testovací aktualizace aplikovat na všechny stanice), pomocí této úlohy můžete
vrátit předchozí verzi modulů a na stanovený časový interval zakázat jejich další aktualizace. Po provedení této
úlohy se na klientské stanici vrátí starší verze modulů.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
V této části stanovte interval, po jakou dobu chcete pozastavit aktualizace.
Akce
• Povolit aktualizace – opětovně povolí aktualizace.
• Obnovit moduly a pozastavit aktualizaci – vyberte interval (24/36/48 hodin, do odvolání), na jakou dobu
chcete aktualizace pozastavit.

162

Důležité
Při použití možnosti do odvolání buďte opatrní, představuje bezpečnostní riziko.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Volitelná kontrola
Pomocí této úlohy spustíte vzdáleně volitelnou kontrolu na cílové stanici na přítomnost škodlivého kódu.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
Vypnout po dokončení kontroly – vybraním této možnosti zajistíte vypnutí počítače po dokončení kontroly.

Profil kontroly
Z rozbalovacího menu si vyberte profil, který chcete použít:
• Hloubková kontrola – předdefinovaný nejdůkladnější profil kontroly, který zkontroluje všechny soubory,
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což si na druhou stranu vyžádá velké množství systémových prostředků a kontrola potrvá déle.
• Smart kontrola - Smart kontrola slouží pro rychlé spuštění kontroly počítače a automaticky léčí nebo
odstraňuje infikované soubory a nevyžaduje interakci uživatele. Výhodou Smart kontroly je snadná obsluha,
kdy není nutné cokoli dalšího konfigurovat. Smart kontrola zkontroluje všechny soubory na lokálních
jednotkách a automaticky je vyléčí nebo odstraní. Úroveň léčení je nastavena na standardní úroveň.
• Kontrola z kontextového menu – použije se předdefinovaný profil na klientovi a vybrat můžete cíle
kontroly.
• Vlastní profil – vám umožní vytvořit profil s odlišnými parametry kontroly (cíli kontroly a úrovní léčení).
Výhodou tohoto profilu je, že si kontrolu můžete přizpůsobit vašim potřebám. Po dokončení nastavení si
výsledný profil kontroly můžete na klientovi uložit pro použití v budoucnu. Před provedením kontroly s tímto
profilem již musí být profil vytvořen. Následně při vytváření úlohy vyberte z rozbalovacího menu možnost
Vlastní profil a níže zadejte název vytvořeného profilu, který chcete při kontrole použít.

Léčení
Standardně je vybrána možnost Kontrolovat a léčit. To znamená, že nalezené infiltrace budou automaticky
vyléčeny. Případě přesunuty do karantény.

Cíle kontroly
Standardně je aktivní možnost Kontrolovat všechny cíle. V případě potřeby můžete tuto možnost deaktivovat a
kontrolovat pouze vámi definované cíle. Po deaktivování zadejte do pole Přidat cíl absolutní cestu ke složce nebo
souboru. Po zadání cíle klikněte na tlačítko Přidat. Vámi zadaný cíl se následně zobrazí v poli Cíle kontroly. Jako cíl
kontroly můžete použít předdefinované proměnné uvedené v tabulce níže.
Cíl kontroly

Kontrolovaná umístění
Všechny výměnné jednotky a zařízení.
${DriveRemovableBoot} Bootovací sektory všech výměnných jednotek.
${DriveFixed}
Pevné disky (HDD, SSD).
${DriveFixedBoot}
Bootovací sektory pevných disků.
${DriveRemote}
Namapované síťové jednotky.
${DriveAll}
Všechny dostupné jednotky.
${DriveAllBoot}
Bootovací sektory všech jednotek.
${DriveSystem}
Systémové jednotky.
${Share}
Sdílené jednotky (platné pouze pro serverové produkty).
${Boot}
Hlavní bootovací sektor.
${Memory}
Operační paměť.
${Registry}
Systémový registr (pouze pro ESET Endpoint 8 a novější).
${Wmi}
WMI databáze (pouze pro ESET Endpoint 8 a novější).
${DriveRemovable}

Příklad
Níže si ukážeme, jak můžete definovat cíle volitelné kontroly počítače:
▪Soubor: C:\Users\Data.dat
▪Složka: C:\MyFolder
▪Unixová cesta: /usr/data
▪Windows UNC cesta: \\server1\scan_folder
▪Předdefinovaná proměnná: ${Memory}
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Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Aktualizace operačního systému
Pomocí této úlohy můžete na cílovém počítači provést aktualizaci operačního systému. Tuto úlohu lze spustit na
Windows, Linuxu i macOS.
macOS – úloha k instalaci aktualizací používá příkaz:
/usr/sbin/softwareupdate --install --all

Linux – úloha nainstaluje všechny aktualizace. Ke kontrole dostupnosti využívá řadu balíčkovacích nástrojů, čímž
je zajištěna podpora většiny distribucí.
Windows – úloha nainstaluje aktualizace operačního systému. Nenainstalují se aktualizace funkcí, které zajišťují
aktualizaci systému Windows na novější verzi.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
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Nastavení
• Automaticky přijmout EULA (pouze na Windows) – vyberte tuto možnost, pokud chcete automaticky
přijmout licenční ujednání (EULA). Uživateli se nezobrazí žádný text. Pokud tuto možnost neaktivujete, úloha
přeskočí aktualizace vyžadující odsouhlasení EULA.
• Nainstalovat volitelné aktualizace (pouze na Windows) – pokud vyberete tuto možnost, nainstalují se také
volitelné aktualizace operačního systému.
• Povolit restart (Windows a macOS) – tato možnost způsobí, že se operační systém restartuje po dokončení
instalace aktualizací.

Poznámka
• Pokud neaktivujete možnost Povolit restart, nenainstalují se aktualizace vyžadující restart.
• Nastavení definovaná v úloze se neaplikují v případě spuštění úlohy na nepodporovaném
operačním systému.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Správa karantény
Pomocí této úlohy můžete spravovat objekty uložené v karanténě ESMC Server, ve které jsou uloženy infikované
nebo podezřelé objekty, které nalezly bezpečnostní produkty ESET na klientských stanicích.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
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V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
Možnosti správy karantény
Akce – vyberte akci, kterou chcete provést s objekty umístěnými v karanténě.
• Obnovit objekt –obnoví objekt do svého původního umístění, ale nadále bude kontrolován a může být
kdykoli znovu přesunut do karantény.
• Obnovit objekt a příště vyloučit – obnoví objekt do svého původního umístění a vytvoří se na něj
výjimka.
• Vymazat objekt – trvale odstraní objekt.
Typ filtru – umožní filtrovat objekty v karanténě na základě níže uvedených kritérií.

Nastavení filtru:
• Kontrolních součet objektů – zadejte kontrolní součty objektů umístěných v karanténě. Přidat je možné
pouze existující objekty z karantény.
• Výskyt od/do – vyberte časové období, ve kterém se objekt nacházel v karanténě.
• Minimální/maximální velikost (v bajtech) – definujte minimální a maximální velikost objektu v
karanténě.
• Název detekce – vyberte detekci z karantény.
• Název objektu – vyberte objekt z karantény.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.
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Aktivace produktu
Pomocí této úlohy vzdáleně aktivujete produkt ESET nainstalovaný na koncovém zařízení (počítači nebo mobilním
zařízení).
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
Možnosti aktivace produktu – vyberte licenci, které máte přidané do EBA. Touto licencí se aktivuje produktu ESET
nainstalovaný na cílovém zařízení. Pokud v seznamu nemáte žádnou licenci, přejděte do sekce Další Správa licencí
a licenci nejprve přidejte.

Důležité
Prostřednictvím úlohy Aktivace produktu je možné aktivovat mobilní produkty (ESET Endpoint pro
Android a MDM pro iOS), stejně tak ji použít pro aktivaci prostřednictvím offline licence.
Prostřednictvím offline licence není možné aktivovat produkty ESET ve verzi 4 a 5. Tyto produkty je
nutné aktivovat ručně, případně přejít na podporovanou verzi (doporučujeme používat nejnovější
verzi).

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.
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Obnovit klonovaného ESET Agenta
Pokud ve své síti klonujete a znovu nasazujete systémy s již nainstalovaným ESET Management Agentem dle
scénáře popsaného v Databázi znalostí, pak více agentů má stejné SID, což způsobí problémy. Pomocí této úlohy
resetujete agenty na cílových zařízeních a zajistíte unikátní ID pro každou instalaci.
ESET Management Agent na Windows detekuje klonované stanice automaticky a není v takovém případě potřeba
tuto úlohu používat. Tuto úlohu pro rozdělení klonů potřebujete pouze pro klonovaná zařízení s OS linux, macOS a
Windows zařízení s vypnutou detekcí hardware.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Varování
Tuto úlohu spouštějte s rozmyslem. Po spuštění dojde k resetování ESET Management Agenta a
všechny běžící úlohy budou přerušeny.

Poznámka
Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.
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Obnovit databázi ESET RD Sensor
Pomocí této úlohy vymažete cache nástroje ESET Rogue Detection Sensor. Po dokončení úlohy se do cache uloží
nové výsledky vyhledávání. Nedojde však tím k odstranění detekovaných zařízení. To je užitečné v případě, kdy
nalezená zařízení jsou v cache, ale jejich seznam nebyl předán serveru.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Poznámka
Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Při vytváření podmínky spuštění vyberte počítač, na kterém je RD Sensor
nainstalován.
Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.
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Spustit příkaz
Pomocí této úlohy spustíte na cílové stanici konkrétní příkaz. Do pole zadejte stejný obsah, který byste zadávali do
příkazového řádku.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Důležité
Mějte na paměti, že zadaný příkaz se spustí tiše na pozadí. Uživatel tedy neuvidí žádný výstup a
může selhat provedení příkazů vyžadujících grafické rozhraní.
Prostřednictvím této úlohy můžete spouštět ecmd příkazy. Pro více informací přejděte do Databáze znalostí.
Operační
systém
Windows

Linux nebo
macOS

Uživatel, pod
kterým se
příkaz spustí
Local System

Výchozí pracovní složka Dostupná síťová umístění

root

/tmp

C:\Windows\Temp

Aplikace, ve které
se příkaz spustí

pouze umístění v rámci domény a Příkazový řádek
dostupná pro uživatele Local
(cmd.exe)
System
umístění připojená a dostupná pod Terminál
uživatelemroot

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
• Příkaz ke spuštění – zadejte příkaz, který chcete provést.
• Pracovní složka – definujte složku v níž chcete příkaz spustit.

Důležité
Maximální délka příkazu:
• Web Console dokáže zpracovat 32 768 znaků. Pokud kopírujete dlouhý příkaz, může dojít k jeho
zkrácení.
• Linux a Mac dokáže zpracovat celý příkaz. Windows má však omezení na 8 191 znaků, viz
Databáze znalostí společnosti Microsoft.
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Příklad
Pro spuštění skriptu, který se nachází na klientské stanici ve složce C:\Users\user\script.bat
postupujte podle následujících kroků:
1.Vytvořte novou klientskou úlohu Spustit příkaz.
2.V sekci Nastavení:
Zadejte jako příkaz pro spuštění:call script.bat
A jako pracovní složku: C:\Users\user
3.Klikněte na tlačítko Dokončit a vytvořte podmínku spuštění pro odeslání úlohy na klientskou
stanici.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Spustit servisní skript SysInspector
Pomocí této úlohy můžete ze systému odstranit nechtěné objekty. Pro vytvoření servisního skriptu SysInspector
je nejprve nutné z dané stanice získat ESET SysInspector protokol. Po získání protokolu můžete označit nežádoucí
objekty, které chcete odstranit a upravený protokol spustit na cílové stanici. Poté dojde k odstranění označených
objektů.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Poznámka
Výsledek provedení úlohy naleznete v odpovídajícím přehledu (například provedené klientské
úlohy).

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
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V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
• Servisní skript SysInspector – pomocí tlačítka Procházet vyberte požadovaný servisní skript. Před
spuštěním úlohy již musíte mít servisní skript vytvořen.
• Akce – servisní skript následně nahrajte kliknutím na tlačítko Nahrát. Pokud si skript potřebujete
prohlédnout, například u již existující úlohy, můžete kliknout na tlačítko Stáhnout a poté si jej v ESMC Web
Console zobrazit.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Aktualizace součástí ESET Security Management Center
Pomocí této úlohy aktualizujete komponenty ESMC infrastruktury (ESET Management Agent, ESMC Server, Web
Console nebo MDM) na novější verzi. Neslouží však k aktualizaci Apache Tomcat nebo Apache HTTP Proxy.
Aktualizaci provádí ESET Management Agent, proto je možné aktualizovat pouze stanice, na kterých je
nainstalován. Pro aktualizaci ESMC Serveru musí být na serveru nainstalovaného agenta.

Důležité
• Tuto úlohu pro aktualizaci na ESMC 7.2 můžete použít pouze v případě, kdy provozujete ERA
alespoň ve verzi 6.5. Pokud používáte starší verzi ERA 6.x, nejprve aktualizujte na ERA 6.5. Pro více
informací se podívejte do instalační příručky.
• Při aktualizaci ERA 6.x nejprve aktualizujte serverovou část na ESMC, následně agenty. ESET
Management Agent 7.x používá nový replikační protokol, který není kompatibilní s ERA serverem
6.x.
Pro zabránění selhání klientské úlohy provede ESET Management Agent před spuštění úlohy pro
instalaci/aktualizaci produktu ESET kontrolu, zda:
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• má stanice přístup k repozitáři,
• je dostatek místa na disku pro instalaci produktu (neověřuje se na Linuxu).

Poznámka
• ESMC7 vás automaticky upozorní na dostupnost nové verze ESMC serveru.
• Povídejte se na další možnosti, jak aktualizovat ESET Security Management Center na nejnovější
verzi.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany
osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.
• Referenční Security Management Center Server – ze seznamu vyberte referenční verzi ESMC serveru.
Referenční server určuje, jaké verze ESMC součástí a bezpečnostních produktů se nainstalují.
Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky
restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače. V
tomto případě restartujte počítač ručně.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.
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V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Odeslat soubor do EDTD
Pro spuštění této úlohy přejděte do sekce Detekce.
Možnost
Odeslat soubor do EDTD je dostupná pouze pro
Blokované soubory. Pomocí této možnosti
můžete spibpr odeslat k analýze do ESET Dynamic Threat Defense vzdáleně prostřednictvím ESMC Web Console.
Výsledky analýzy budou následně dostupné v sekci Odeslané soubory. Pro odeslání spustitelného souboru k
analýze do ESET Dynamic Threat Defense můžete rovněž využít nainstalovaný bezpečnostní produkt ESET, který je
aktivován ESET Dynamic Threat Defense licencí.

Kontrola volitelných cílů
Prostřednictvím této úlohy zkontrolujete vybrané cíle, které na serveru vidí bezpečnostní produkt ESET. V
závislosti na bezpečnostním produktu můžete spustit níže uvedené kontroly:
Produkt
Kontrola počítače
Hyper-V kontrola
ESET File Security pro
Microsoft Windows Server

Popis
Tato kontrola zkontroluje disky virtuálních strojů
běžících na Microsoft Hyper-V Serveru bez nutnosti
instalace ESET Management Agenta do těchto
virtualizovaných strojů.
Pomocí této možnosti získáte do ESMC seznam cílů,
které reportuje ESET Security pro Microsoft SharePoint.

ESET Security pro Microsoft Kontrola SharePoint
SharePoint Server
databáze, Hyper-V
kontrola
Volitelná kontrola
ESET Mail Security pro
Pomocí této možnosti získáte do ESMC seznam cílů. ,
databáze
poštovních
Microsoft Exchange Server
které reportuje ESET Mail Security a získáte možnost
schránek, Hyper-V kontrola pro spuštění volitelné kontroly databáze schránek z
ESMC na konkrétním serveru.
ESET Mail Security pro IBM Volitelná kontrola
Pomocí této možnosti získáte do ESMC seznam cílů,
databáze, Hyper-V
Domino
které reportuje ESET Mail Security pro IBM Domino.
kontrola

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
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klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
• Jako kontrolovaný server vyberte server, na kterém je nainstalován bezpečnostní produkt ve verzi 6 a
novější. Následně budete mít k dispozici seznam cílů, které je možné zkontrolovat.
• Vyberte podmínku spuštění. Standardně je použita podmínka "provést co nejdříve".

Cíle kontroly
V této části máte dostupné cíle kontroly, které reportuje bezpečnostní produkt do ESMC z daného serveru. Pro
získání seznamu cílů je nutné tuto funkci aktivovat prostřednictvím politiky pro daný serverový produkt v sekci
Nástroje > ERA/ESMC: cíle kontroly:
• Generovat seznam cílů – pomocí této možnosti aktivujete generování seznamu cílů pro ESMC.
• Interval aktualizace (v minutách) – definujte interval, ve kterém se budou zjišťovat dostupné cíle. Mějte
na paměti, že prvotní získání cílů potrvá polovinu tohoto intervalu.
Následně vyberte cíle, které chcete zkontrolovat. Více informací naleznete v kapitole ESMC: cíle kontroly.

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Vypnout počítač
Prostřednictvím této úlohy můžete vzdáleně restartovat nebo vypnout počítač.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
• Restartovat počítač – tuto možnost vyberte pouze v případě, pokud chcete cílový počítač restartovat. V
opačném případě, pro vypnutí počítače, ponechte toto pole prázdné.
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Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Instalace aplikace
Pomocí této úlohy můžete na cílovou stanici nainstalovat konkrétní aplikaci, případně provést její aktualizaci.
Primárně je tato úloha určena pro instalaci bezpečnostních produktů ESET, ale můžete ji použít k instalaci jakékoli
aplikace.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.
Pro zabránění selhání klientské úlohy provede ESET Management Agent před spuštění úlohy pro
instalaci/aktualizaci produktu ESET kontrolu, zda:
• má stanice přístup k repozitáři,
• je dostatek místa na disku pro instalaci produktu (neověřuje se na Linuxu).

Poznámka
• ESMC Server i ESET Management Agent vyžaduje přístup k internetu. Obě komponenty si data a
instalační balíčky stahují z ESET online repozitáře. Pokud máte síť bez přístup k internetu, musíte
aplikace instalovat ručně, případně využít offline repozitář.
• Pokud zašlete klientskou úlohu pro instalaci aplikace na počítač, který je v doméně, a máte
instalační balíček uložen na síťové složce, musí mít počítač (nikoli uživatel) oprávnění pro čtení z
dané složky. Provést to můžete prostřednictvím těchto kroků:
1.Přidejte účet počítače do Active Directory (například NewComputer$).
2.Ve vlastnostech složky s instalačním balíčkem přidělte na záložce Sdílení oprávnění pro čtení
objektu NewComputer$. Mějte na paměti, že na konci názvu počítače je nutné ponechat znak "$".
Instalace ze sdílených umístění je možné pouze v případě, že je stanice členem domény.
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Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
• Klikněte na <Vybrat ESET licenci> a vyberte vhodnou licenci, která se použije pro aktivaci produktu
instalovaného na cílové zařízení. Výběr licence bude fungovat pouze pro produkty instalované z repozitáře,
nikoli vlastní URL.
• Klikněte na <Vybrat balíček> a instalační balíček vyberte z repozitáře nebo zadejte konkrétní URL k
instalačnímu balíčku. Následně se zobrazí seznam dostupných balíčků, které je možné z repozitáře nainstalovat
(například ESET ESET Endpoint Security). Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK. Pokud vyberete
možnost Instalovat balíček z URL, adresu zadávejte ve tvaru (nepoužívejte URL, které vyžadují autentifikaci):

http://adresa_serveru/balicek.msi – pokud instalujete z veřejného serveru nebo máte v síti vlastní HTTP server,
file://\\unc_cesta\balicek.msi – pokud instalujete ze síťového úložiště,
file://C:\installs\balicek.msi – pokud je instalační balíček na klientské stanici, na které úlohu chcete spustit.

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany
osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.
V případě potřeby můžete zadat parametry instalace, jinak ponechte toto pole prázdné.
• Instalace prostřednictvím příkazového řádku můžete využít pouze v případě, kdy je grafické rozhraní MSI
instalátoru spuštěno v některém z omezených režimů (reduced, basic nebo none).
• Pro více informací, jaké přepínače podporuje konkrétní verze msiexec, se podívejte do dokumentace
Windows Installer.
• Instrukce pro instalaci bezpečnostních produktů ESET prostřednictvím příkazového řádku naleznete v
odpovídajících online příručkách:
oProdukty určené pro ochranu stanic
oProdukty určené pro ochranu serverů
Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky
restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače. V
tomto případě restartujte počítač ručně.

Instalace aplikací třetích stran
Pomocí této úlohy můžete instalovat také aplikace třetích stran.
Operační systém Podporované typy instalačních Podpora parametrů
balíčků
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Windows

.msi

Linux

.deb, .rpm, .sh

macOS

.pkg, .dmg (obsahující.pkg
soubor)
.apk
.ipa

Android
iOS

Instalační .msi balíček se vždy pouští jako tichá instalace.
Není možné definovat msiexec parametry. Použít můžete pouze
parametry samotného instalačního balíčku, které jsou pro
každou aplikaci odlišné (pokud existují).
Parametry můžete použít pouze u .sh souborů (.deb a .rpm
balíčky nepodporují parametry).
Instalační parametry nejsou podporovány.

Příklad
Chcete pomocí skriptu install_script.sh nainstalovat aplikaci na linux, který má dva parametry: -a
představuje první parametr, -b představuje druh parametr.
Instalace v terminálu (pod uživatelem root ze složky, kde je skript install_script.sh umístěn):
./install_script.sh -a parameter_1 -b parameter_2

Instalace prostřednictvím úlohy:
• Do pole Instalovat balíček z URL zadejte cestu k souboru, například:
file:///home/user/Desktop/install_script.sh
• Jako parametry instalace zadejte: -a parameter_1 -b parameter_2.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Seznam chybových zpráv při instalaci
• Instalační balíček nebyl nalezen.
• Je vyžadována novější verze Windows Installer Service.
• Nainstalovaná je jiná verze produktu nebo konfliktní aplikace.
• Již probíhá jiná instalace. Před pokračováním dokončete tuto instalaci.
• Instalace nebo odinstalace byla úspěšně dokončena, ale je vyžadován restart.
• Úloha selhala z důvodu výskytu chyby. Otevřete si trace log ESET Management Agenta, případně protokol
software-install.log a najděte návratový kód instalátoru.
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Aktualizace ESET aplikací
Klientskou úlohu Instalace aplikace můžete použít stejným způsobem pro aktualizaci bezpečnostního produktu na
novou verzi. Spuštěním novějšího instalačního balíčku dojde k přeinstalování koncového produktu na novou verzi.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
ESET licence – při aktualizaci není nutné vybírat licenci. Licenci vyberte pouze v případě, kdy produkt zatím není
aktivován nebo jej chcete přeaktivovat jinou licencí.
Instalační balíček – z repozitáře si vyberte verzi, na kterou chcete aktualizovat.
Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany
osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.
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Důležité
Aktualizace ESET Security pro Microsoft SharePoint Server
Pro úspěšnou aktualizaci produktu přejděte do této kapitoly.
Tato úloha není určena k aktualizaci součástí ESMC infrastruktury
Úloha pro instalaci aplikací neslouží k aktualizaci součástí ESMC infrastruktury (Agent, Server,
MDM). K tomuto účelu slouží úloha pro aktualizaci součástí.
Akce jedním kliknutím
Okamžitou aktualizaci produktu ESET můžete inicializovat přímo z Nástěnky. Více informací
naleznete v Databázi znalostí.

Safetica software
Co je Safetica?
Safetica je řešení třetí strany, které je součástí ESET Technology Alliance. Safetica poskytuje IT řešení pro
zabránění ztráty dat (DLP) a doplňuje tak portfolio bezpečnostních řešení ESET. Primárním účelem Safetica
software je:
• Zabránění ztráty dat – monitorování všech pevných disků, USB jednotek, síťového přenosu, e-mailů a
tiskáren stejně jako aplikací přistupujících k souborům
• Reportování a blokování aktivity – pro souborové opera,ce webové stránky, e-maily, instant messaging,
používání aplikací a vyhledávání

Jak Safetica pracuje?
Safetica vyžaduje nasazení agenta (Safetica Endpoint Client) na každou stanici z níž chcete získat data a zajišťuje
komunikaci mezi serverem (Safetica Management Service). Tento server shromažďuje informace o aktivitách na
pracovních stanicích a distribuuje na ně politiky pro ochranu dat.

Integrace Safetica v ESMC
ESET Management Agent detekuje a reportuje Safetica aplikace jako ESET aplikace v Detailech zařízení v sekci
Instalované aplikace. ESMC Web Console vás upozorní na dostupnost nové verze Safetica agenta. Zároveň jej
prostřednictvím klientské úlohy pro instalaci aplikace dokážete prostřednictvím ESMC Web Console aktualizovat
přímo z ESET repozitáře.
Safetica Agenta můžete nainstalovat také prostřednictvím klientské úlohy Spustit příkaz.

msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name
Kde "Server_name" je název nebo IP serveru, na kterém máte nainstalovánu Safetica Management službu.
Přidáním parametru /silent na konec příkazu zajistíte spuštění instalace v tzv. "tichém" režimu. Příklad: msiexec
/i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name /silent
Pro nainstalování Safetica Agenta výše uvedeným způsobem se již musí .msi balíček na cílové stanici nacházet. Pro
spuštění instalace z .msi balíčku nacházejícího se na sdíleném úložišti je nutné v příkazu definovat cestu: msiexec
/i Z:\sharedLocation\safetica_agent.msi STSERVER=Server_name
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Odinstalace aplikace
Pomocí této úlohy můžete z cílové stanice odinstalovat produkty ESET, případně další aplikace, které
nepotřebujete. Pokud odinstalujete ESET Management Agenta, nastavení produktu ESET spravovaného
prostřednictvím ESET Management Agenta zůstane zachováno.

Důležité
Před odebráním zařízení ze správy doporučujeme prostřednictvím speciální politiky obnovit
nastavení produktu na standardní hodnoty (především deaktivovat ochranu heslem). Po spuštění
této úlohy dojde k přerušení všech běžících úloh. Jejich stav (Běží, Dokončeno, Selhala) se nemusí v
závislosti na aktuálním stavu replikace ESMC zobrazit správně. Po odinstalování agenta můžete
bezpečnostní produkt spravovat lokálně prostřednictvím grafického rozhraní nebo eShell.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
Možnosti odinstalace aplikace
Odinstalovat – aplikaci ze seznamu:
• Název balíčku – vyberte součást ESMC, bezpečnostní produkt ESET nebo aplikaci třetí strany. V seznamu
se zobrazí všechny nainstalované balíčky na dané stanici, které je možné vzdáleně odinstalovat.
• Verze balíčku – vybrat můžete pouze konkrétní verzi dané aplikace, případně odinstalovat všechny verze
balíčku.
• Parametry odinstalace – v případě potřeby definujte parametry odinstalace.
• Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost
Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na
uživateli počítače. V tomto případě restartujte počítač ručně.

Odinstalovat – Antivirový program třetí strany pomocí nástroje ESET AV Remover
Seznam podporovaných antivirových programů naleznete v Databázi znalostí. Nejedná se o klasickou odinstalaci
prostřednictvím systémového panelu Programy a funkce. Pro odstranění je použit nástroj třetí strany, který
dokáže aplikaci odstranit kompletně včetně záznamů v registru.
Postup pro odinstalaci antivirových řešení třetích stran naleznete v Databázi znalostí v článku Remove third-party
antivirus software from client computers using ESMC.
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Pokud máte nastavení produktu ESET chráněno heslem, podrobnější informace naleznete v Databázi znalostí.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Poznámka
Máte-li nastavení produktu ESET chráněno heslem, je potřeba jej zadat při vytváření odinstalační
úlohy. V opačném případě odinstalace selže. Příklad výsledku: Product: ESET Endpoint
Security -- Error 5004. Pro pokračování v odinstalaci je potřebné zadat
správné heslo. Jako parametr tedy zadejte PASSWORD=vašeheslo. Případně na stanici aplikujte

Databázi politiku, která nejprve zruší ochranu heslem. Poté budete schopni produkt odinstalovat
vzdáleně prostřednictvím úlohy.

Ukončit správu (odinstalovat ESET Management
Agenta)
Prostřednictvím této úlohy odinstalujete ESET Management Agenta z cílového zařízení. Pokud je jako cíl vybrán
počítač, dojde k odebrání ESET Management Agenta. V případě mobilního zařízení dojde k jeho odregistrování z
MDM.
Pokud již zařízení není spravováno, tedy po provedení této úlohy a odinstalování agenta, může produkt zůstat v
konfiguraci vynucené politikami. Nicméně nastavení bude možné lokálně měnit.

Důležité
Před odebráním zařízení ze správy doporučujeme prostřednictvím speciální politiky obnovit
nastavení produktu na standardní hodnoty (především deaktivovat ochranu heslem). Po spuštění
této úlohy dojde k přerušení všech běžících úloh. Jejich stav (Běží, Dokončeno, Selhala) se nemusí v
závislosti na aktuálním stavu replikace ESMC zobrazit správně. Po odinstalování agenta můžete
bezpečnostní produkt spravovat lokálně prostřednictvím grafického rozhraní nebo eShell.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
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vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Poznámka
Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Vyžádat SysInspector protokol (pouze pro Windows)
Pomocí této možnosti získáte SysInspector protokol z bezpečnostního produktu na cílové stanici, který tuto funkci
podporuje.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
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Nastavení
• Uložit protokol na klienta – vyberte tuto možnost, pokud chcete SysInspector protokol odeslat nejen do
ESMC, ale nechat jej uložený také na klientovi. Pokud bude máte na klientovi nainstalován například ESET
Endpoint Antivirus, protokol se standardně uloží do složky C:\Program Data\ESET\ESET Security\SysInspector.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Získat soubor z karantény
Pomocí této úlohy můžete vzdáleně získat obsah karantény z cílové stanice. Prostřednictví této úlohy nahráváte
soubor umístěný v karanténě do sdílené složky ve své síti. Proto byste měli být při použití této úlohy opatrní a
používat ji s rozmyslem.
Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko
Nová… > Klientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu
vyberte možnost Nová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení
• Objekt v karanténě – vyberte objekt v karanténě, který chcete získat.
• Heslo k objektu – zadejte heslo, kterým bude výsledný archiv z bezpečnostních důvodů opatřen. Mějte na
paměti, že heslo se zobrazí v čitelné podobě v odpovídajícím přehledu.
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• Kam nahrát – zadejte umístění, do kterého chcete objekt z karantény nahrát.
• Uživatelské jméno/heslo – pokud je pro přístup a zápis do zadaného umístění (síťové úložiště atp.)
vyžadováno oprávnění, zadejte platné přihlašovací údaje. Pokud se jedná o doménového uživatele, použijte
formát DOMAIN\username.

Souhrn
Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská
úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění,
prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku
spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z
kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Serverové úlohy
Serverové úlohy provádí ESMC Server přímo sám na sobě nebo jiných zařízeních. Serverové úlohy, kromě
Nasazení ESET Agenta, není možné přiřadit jednotlivým klientům nebo skupinám. Každá serverová úloha má právě
jednu podmínku spuštění. Pokud úlohu potřebujete spouštět při různých událostech, vytvořte si více stejných úloh
s odlišnými podmínkami spuštění.

Serverové úlohy a oprávnění
Serverové úlohy a podmínky spuštění jsou prováděny pod konkrétním uživatelem. Jedná o uživatele, který
naposledy úlohu, resp. podmínku, upravil. To znamená, že pro provedení akce musí uživatel potřebná oprávnění.
Pro spuštění úlohy se použije uživatel z podmínky spuštění. Při použití možnosti Spustit úlohu okamžitě po
dokončení se pro spuštění použije aktuálně přihlášený uživatel v ESMC Web Console. Uživatel má oprávnění (číst,
použít, zápis) ke konkrétnímu typu úlohy, pokud toto oprávnění obsahuje sada oprávnění definovaná v sekci Další
> Sady oprávnění, která je platná pro statickou skupinu v níž se nachází požadovaná serverová úloha. Pro více
informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

Příklad
Filip, jehož domovskou skupinou je Filipova skupina, chce odstranit Serverovou úlohu 1: Generování
přehledu. Protože úlohu vytvořil Petr, je umístěna v jeho domovské skupině. Aby mohl Filip úlohu
odstranit:
• Filip musí mít přiřazenou sadu oprávnění s hodnotou Zápis u položky Serverové úlohy a podmínky
spuštění > Generování přehledu.
• Jako statická skupina musí být v dané sadě oprávnění nastavena Petrova skupina.
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Oprávnění pro práci se serverovými úlohami
• Pro vytvoření nové serverové úlohy musí mít uživatel oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy a dále k
objektům používaným v úloze (počítačům a skupinám, přehledům).
• Pro úpravu existující serverové úlohy musí mít uživatel oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy a dále k
objektům používaným v úloze (počítačům a skupinám, licencím, …).
• Pro odstranění serverové úlohy musí mít uživatel oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy.
• Pro spuštění serverové úlohy musí mít uživatel oprávnění Použít u konkrétního typu úlohy.

Pro vytvoření nové serverové úlohy
1. Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a
klikněte na tlačítko Nová… > Serverová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté
klikněte na tlačítko Nová > Serverová úloha.
2. V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení
štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ
úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se
mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:
• Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté,
co kliknete na tlačítko Dokončit.
• Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a
následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.
Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte
žádnou možnost.
3.V sekci Nastavení definujte parametry úlohy.
4.Pokud jste aktivovali možnosti Nastavit podmínku spuštění, definujte parametry pro spuštění úlohy.
5.V části Souhrn zkontrolujte, zda parametry úlohy odpovídají vašim potřebám, a úlohu vytvořte kliknutím
na tlačítko Dokončit.

Poznámka
Pokud máte uživatele, kteří pravidelně používají některé ze serverových úloh, nechte je vytvořit si (v
jejich domovské skupině) nové úlohy, ke kterým budou mít přístup pouze oni. Při každém spuštění
úlohy se použije oprávnění executing user. Při používání sdílených/společných úloh by nemuselo být
vždy zcela jasné, kdo úlohu vlastně spustil.

Nasazení ESET Agenta
Prostřednictvím této serverové úlohy můžete provést vzdálené nasazení ESET Management Agenta.
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Poznámka
Serverová úloha pro nasazení ESET agenta provádí instalaci ESET Management Agenta na cílové
stanice sekvenčně (jednu stanici po druhé). Při spuštění úlohy na velké množství počítačů může její
dokončení trvat velmi dlouho. V takovém případě doporučujeme využít ESET Remote Deployment
Tool. Tento nástroj spustí instalaci ESET Management Agenta na všech cílových počítačích současně
(paralelně), a zároveň šetří síťový provoz, protože používá lokálně uložený instalační balíček a
nestahuje jej z online repozitáře.

Varování
Nasazení prostřednictvím SSH není podporováno, pokud server běží na na Windows Server 2003. Z
tohoto důvodu úloha pro nasazení ESET Management Agenta selže.
Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na
tlačítko Nová… > Serverová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na
tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:
• Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté,
co kliknete na tlačítko Dokončit.
• Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a
následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.
Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte
žádnou možnost.

Možnosti nasazení agenta
Automaticky vybrat správného agenta – pokud máte v síti klienty s rozdílnými operačními systémy (Windows,
Linux, macOS), vybráním této možnosti dojde před samotnou instalací k detekci operačního systému a následně
se pro instalaci vybere správný balíček ESET Management Agenta.
Cíle – kliknutím vyberte klienty, na které chcete úlohu odeslat.
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Poznámka
Pokud byly cílové počítače přidány do ESMC prostřednictvím serverové úlohy na synchronizaci
statické skupiny, ujistěte se, že jsou načteny jejich plně kvalifikovaná doménová jména (FQDN). Na
uvedené adresy reprezentované názvy je v průběhu úlohy prováděno vzdálené nasazení. Pokud
název stanice není správný, nasazení agenta selže. Pro korektní nasazení agenta použijte při
synchronizaci dNSHostName jako Atribut názvu počítače.
Název serveru (volitelně) – v případě potřeby zadejte název serveru, tak jak jej vidí klient.

Přístupové údaje k cílovému počítači
Uživatelské jméno/Heslo – přihlašovací údaje uživatele, který má dostatečná oprávnění pro provedení vzdálené
instalace agenta (ideálně doménový nebo lokální administrátor).

Konfigurace certifikátu
Klientský certifikát:
• ESMC Certifikát – jedná se o bezpečnostní certifikát a certifikační autoritu, která se použije v průběhu
instalace Agenta. Vybrat můžete výchozí certifikát a certifikační autoritu nebo použít vlastní certifikáty.
• Vlastní certifikát – pokud používáte pro ověřování komunikace vlastní certifikáty, vyberte tuto možnost
a nahrajte do konzole certifikát pro agenta. Pro více informací přejděte do kapitoly Certifikáty.
Heslo k certifikátu – heslo, které jste definovali při instalaci ESMC Serveru (v průběhu vytváření certifikační
autority), případně při vytváření vlastního certifikátu.

Důležité
V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při
inicializaci agenta.

Poznámka
• ESMC Server dokáže automaticky rozpoznat cílový operační systém a podle toho vybrat správný
instalační balíček ESET Management Agenta. Pokud chcete balíček vybrat ručně, deaktivujte
možnost Automaticky vybrat správného agenta a následně si z repozitáře vyberte balíček, který
chcete použít.
• Při nasazování na stanici s linuxem nebo macOS se ujistěte, že na stanici běží SSH daemon na
portu 22 a firewall neblokuje spojení. Pro vytvoření výjimky ve firewallu můžete použít níže uvedený
příkaz, kde pouze nahraďte IP adresu odpovídající IP adresou ESMC Serveru:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j
ACCEPT
• Při instalaci na linux definujte uživatele, který může používat příkaz sudo nebo uživatele root. Při
použití uživatele root ověřte, zda se může přihlásit ke službě ssh.

• Při opětovném nasazení agenta nikdy aktuálního neodebírejte. Místo toho spusťte na existujícího
agenta znovu úlohu pro jeho nasazení. Pokud byste agenta odebrali, mohlo by před novým
nasazením dojít ke spuštění starší úlohy.

189

Ostatní nastavení
Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET,
odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do
společnosti ESET.

Podmínka spuštění
V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě
jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku
spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu
můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení
V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit
nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Odstranění nepřipojujících se počítačů
Tuto úlohu můžete použít pro automatické promazání počítačů, na základě vámi definovaných parametrů,
zobrazených v ESMC Web Console. Úlohu můžete nastavit například tak, že odstraní všechny počítače, které se
nepřipojily více než 30 dní (ESET Management Agent se nepřipojil k ESMC Serveru).
V hlavním menu na záložce Počítače, Ve sloupci Naposledy připojeno je uvedeno datum a čas posledního
připojení spravovaného zařízení k serveru. V závislosti na hodnotě ve sloupci Naposledy připojeno se informace
zvýrazní, abyste mohli snáze rozpoznat nepřipojující se zařízení
oŽlutá (chyba) – počítač se k serveru nepřipojil mezi 2 až 14 dny.
oČervená (varování) – počítač se k serveru připojil před více než 14 dny.
Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na
tlačítko Nová… > Serverová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na
tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
190

její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:
• Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté,
co kliknete na tlačítko Dokončit.
• Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a
následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.
Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte
žádnou možnost.

Nastavení
Název skupiny – vyberte již existující statickou skupinu, ze které chcete odstranit nepřipojující se počítače,
případně si vytvořte novou.
Počet dní, po které se počítač nepřipojil – zadejte počet dní.
Deaktivovat licenci – tuto možnost vyberte, pokud chcete na cílovém počítači deaktivovat produkt ESET a
odstranit vazbu z licenčního portálu.
Odebrat nespravované počítače – tuto možnost vyberte, pokud chcete odstranit také nespravované počítače
(zařízení, na kterých není nainstalován agent).

Podmínka spuštění
V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě
jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku
spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu
můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení
V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit
nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Generování přehledu
Pomocí této úlohy si naplánujete jednorázové nebo pravidelné generování některé z předdefinovaných nebo vámi
vytvořených šablon přehledu.
Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku
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Úlohy a klikněte na

tlačítko Nová… > Serverová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na
tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:
• Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté,
co kliknete na tlačítko Dokončit.
• Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a
následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.
Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte
žádnou možnost.

Nastavení
Šablona přehledu – ze seznamu vyberte alespoň jednu šablonu přehledu. Při vytváření úlohy bude mít uživatel k
dispozici pouze šablony přehledů, které se nacházejí v jeho domovské skupině, resp. šablony, k nimž má přístup. V
jedné úloze si můžete vybrat více šablon přehledů.
Dále se rozhodněte, zda přehled chcete odeslat e-mailem nebo uložit do souboru.

Doručení přehledu
Odeslat e-mailem
Pro odesílání e-mailů je nutné nakonfigurovat připojení k SMTP serveru v Nastavení serveru v sekci Rozšířená
nastavení.
• Komu – zadejte e-mailové adresy příjemců, kterým chcete odeslat přehled. Více adres oddělte čárkou (,).
Případně můžete přidat další příjemce do pole Kopie nebo Skrytá kopie.
• Předmět – zadejte předmět zprávy. Doporučujeme zadat výrazný předmět, takový, abyste si mohli e-maily
pohodlně třídit ve svém poštovním klientovi. Toto pole není povinné, ale nenechávejte jej prázdné.
• Obsah zprávy – zadejte obsah zprávy.
• Odeslat e-mail, pokud je přehled prázdný – pomocí této možnosti zajistíte odesílání e-mailu také v
případě, že v přehledu nebudou žádná data.
Po kliknutí na odkaz Zobrazit možnosti tisku se zobrazí následující možnosti:
• Výstupní formát – vyberte formát, do kterého chcete přehled vygenerovat.
• Výstupní jazyk – vyberte jazyk zprávy. Standardně se použije jazyk, ve kterém používáte ESMC Web
Console.
• Velikost stránky/rozlišení (DPI)/orientace stránky/možnosti barvy/jednotky/okraje – toto nastavení
použijte, pokud chcete následně přehled tisknout do PDF nebo PS formátu. Vyberte možnosti, které vyhovují
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vašim potřebám. Pro výstup do CSV není potřeba měnit tato nastavení. CSV je vhodný formát pouze pro
tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;.

Poznámka
Přehled můžete generovat do několika druhů souborů. Při použití CSV formátu bude datum a čas
uložen v UTC formátu. Pokud budete přehled generovat do PDF nebo PS, použije se lokální čas
serveru.
Uložit do souboru
• Relativní cesta k souboru – soubor s přehledem se vygeneruje do zadané složky.
oNa Windows se přehledy standardně ukládají do složky:
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\
oNa starších Windows systémech do složky: C:\Users\All
Users\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\
oNa linuxových distribucích se přehledy standardně ukládají do složky:
/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/GeneratedReports/
• Uložit soubor, pokud je přehled prázdný – pomocí této možnosti zajistíte vytvoření souboru také v
případě, že v přehledu nebudou žádná data.
Po kliknutí na odkaz Zobrazit možnosti tisku se zobrazí následující možnosti:
• Výstupní formát – vyberte formát, do kterého chcete přehled vygenerovat.
• Výstupní jazyk – vyberte jazyk zprávy. Standardně se použije jazyk, ve kterém používáte ESMC Web
Console.
• Velikost stránky/rozlišení (DPI)/orientace stránky/možnosti barvy/jednotky/okraje – toto nastavení
použijte, pokud chcete následně přehled tisknout do PDF nebo PS formátu. Vyberte možnosti, které vyhovují
vašim potřebám. Pro výstup do CSV není potřeba měnit tato nastavení. CSV je vhodný formát pouze pro
tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;.

Poznámka
Přehled můžete generovat do několika druhů souborů. Při použití CSV formátu bude datum a čas
uložen v UTC formátu. Pokud budete přehled generovat do PDF nebo PS, použije se lokální čas
serveru.

Podmínka spuštění
V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě
jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku
spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu
můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení
V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit
nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.
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Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Přejmenování počítačů
Tuto úlohu využít pro automatické přejmenování počítačů zobrazených v ESMC Web Console, například do FQDN
formátu. Po nainstalování ESMC je již tato serverová úloha připravena. Pokud se název zařízení od prvního
připojení změnil, tato úloha zajistí jeho přejmenování na správný název.
Tato úloha automaticky přejmenovává každou hodinu počítače umístěné ve statické skupině Ztráty a nálezy.
Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na
tlačítko Nová… > Serverová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na
tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:
• Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté,
co kliknete na tlačítko Dokončit.
• Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a
následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.
Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte
žádnou možnost.

Nastavení
Název skupiny – vyberte statickou nebo dynamickou skupinu, ve které chcete počítače přejmenovat.
Přejmenovat na základě:
• Název počítače – jednoznačný identifikátor počítače v lokální síti
• FQDN (Fully Qualified Domain Name) počítače – začíná názvem počítače a dále následují názvy všech
nadřízených domén
Názvy musí být unikátní. Nastavení případného konfliktu jmen pro již existující počítače v ESMC je definováno v
serverové úloze pro synchronizaci statické skupiny. Po dokončení přejmenování zkontrolujte pouze názvy
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počítačů, které se nacházejí mimo synchronizovaný strom.

Podmínka spuštění
V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě
jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku
spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu
můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení
V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit
nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Synchronizace statické skupiny
Serverová úloha pro synchronizaci statické skupiny prohledá síť (Active Directory, Open Directory, LDAP, lokální síť
nebo WMware) a nalezené počítače umístí do statické skupiny. Nebudete je tak muset přidávat ručně. Pokud jste
synchronizaci s Active Directory povolili již v průběhu instalace ESMC serveru, počítače se automaticky včetně
správného zařazení do organizačních jednotek přidají do nejnadřazenější skupiny Všechny zařízení. Pro
synchronizaci linuxových počítačů připojených do Active Directory přejděte do této kapitoly.

Poznámka
ESMC podporuje zabezpečený protokol LDAP.
K dispozici jsou tři režimy synchronizace:
• Active Directory/Open Directory/LDAP – zadejte informace pro připojení k serveru. Zobrazit detailní
instrukce.
• Síť MS Windows – zadejte název pracovní skupiny a přihlašovací údaje. Zobrazit detailní instrukce.
• VMware – zadejte informace pro připojení k VMWare vCenter Serveru (název nebo IP adresu serveru a
přihlašovací údaje). Zobrazit detailní instrukce.

Režim synchronizace – Active Directory / Open
Directory / LDAP
Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na
tlačítko Nová… > Serverová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na
tlačítko Nová > Serverová úloha.
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Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:
• Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté,
co kliknete na tlačítko Dokončit.
• Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a
následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.
Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte
žádnou možnost.

Nastavení
Obecné nastavení
Nejprve vyberte nadřazenou statickou skupinu, do které chcete počítače synchronizovat. Případně vytvořte
novou kliknutím na možnost Nová statická skupina.
• Objekty k synchronizaci – synchronizovat můžete Počítače a skupiny nebo Pouze počítače.
• Akce při výskytu kolize během vytváření počítače – pokud se při synchronizaci vyskytnou duplicitní
záznamy, pomocí této možnosti vyberte akci, jak chcete tuto situaci vyřešit:
oPřeskočit (synchronizovaná zařízení nebudou přidána)
oPřesunout (synchronizovaná zařízení budou přesunuta do podskupiny)
oDuplikovat (synchronizovaná zařízení budou přidána pod jiným názvem)
• Akce při odstranění počítače – pokud počítač neexistuje, můžete jej Odstranit nebo Přeskočit.
• Akce při odstranění skupiny – pokud skupina neexistuje, můžete ji Odstranit nebo Přeskočit.
• Režim synchronizace – Active Directory / Open Directory / LDAP
Více informací o správě počítačů v ESMC 7 synchronizovaných s Active Directory naleznete v Databázi znalostí.

Nastavení připojení k serveru
• Server - Zadejte název nebo IP adresu svého doménového řadiče.
• Uživatelské jméno – Uživatelské jméno pro přihlášení k doménovému řadiči zadávejte v následujícím
formátu:
oDOMAIN\username (pro ESMC Server běžící na Windows)
ousername@FULL.DOMAIN.NAME nebo username (proESMC Server běžící na Linuxu).

Důležité
Be sure to type the domain in capital letters, as this formatting is required in order to properly
authenticate queries to an Active Directory server.
• Heslo – zadejte heslo k uživatelskému účtu.
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Důležité
ESMC Server 7.2 instalovaný na Windows používaná pro připojení k Active Directory (AD) šifrovaný
LDAPS (LDAP over SSL) protokol. Použití LDAPS můžete nakonfigurovat rovněž na ESMC virtuální
appliance.
Pokud jste aktualizovali starší verzi ESMC na ESMC 7.2 a používali serverovou úlohu na synchronizaci
s Active Directory, provedení úlohy v ESMC 7.2 selže.
Pro úspěšné připojení k AD prostřednictvím LDAPS je nutné splnit následující předpoklady:
1.Na doménovém řadiči musí být nainstalovaný certifikát stanice. Pro vystavení certifikátu pro
doménový řadič postupujte podle následujících kroků:
a)Otevřete si Server Manager, klikněte na tlačítko Manage > a Add Roles and Features a
nainstalujte Active Directory Certificate Services > Certification Authority. V Trusted Root
Certification Authorities se vytvoří nová certifikační autorita.
b)Klikněte na tlačítko Start, zadejte certmgr.msc a stiskněte klávesu Enter pro otevření Certificates
Microsoft Management Console. Klikněte na Certificates - Local Computer > Personal. Klikněte
pravým tlačítkem myši do prázdného pole a vyberte možnost All Tasks > Request New Certificate >
Enroll Domain Controller.
c)Ujistěte se, že vydaný certifikát obsahuje FQDN doménového řadiče.
d)Mezi důvěryhodné CA v úložišti certifikátů na ESET PROTECT serveru naimportujte
prostřednictvím nástroje certmgr.msc vygenerovanou certifikační autoritu.
2.Při zadávání nastavení připojení k serveru AD zadejte do pole Server nebo Název serveru FQDN
doménového řadiče (stejný jako je v certifikátu řadiče domény). IP adresa již není pro LDAPS
dostatečná.
Pokud chcete mít zálohu v podobě spojení prostřednictvím LDAP protokolu, aktivujte možnost Použít LDAP místo
Active Directory a zadejte atributy odpovídající vašemu serveru. Případně v sekci Předvolby klikněte na tlačítko
Vybrat, a nechte atributy načíst na základě svého výběru:
• Active Directory
• Mac OS X Server Open Directory (Názvy počítačů)
• Mac OS X Server Open Directory (IP adresy počítačů)
• OpenLDAP se Samba záznamy – definujte parametry DNS název v Active Directory.
Při vybrání možnost LDAP a Active Directory můžete do detailů počítače načítat atributy z Active Directory.
Podporovány jsou atributy typu DirectoryString. Pro zjištění atributů na doménovém řadiči můžete použít
například ADExplorer. Níže uvádíme možné nastavení:
Pole v detailech počítače Pole v úloze pro synchronizaci
Pole
Atribut názvu počítače
Description
Atribut popisu počítače

Nastavení synchronizace:
• Distinguished name – cesta (Distinguished Name) k uzlu ve stromové struktuře Active Directory. Pokud
ponecháte toto pole prázdné, synchronizuje se celý AD strom. Na řádku Distinguished Name klikněte na
tlačítko Procházet. Následně se zobrazí strom Active Directory. Pro synchronizaci všech skupin vyberte kořen
stromu, případně vyberte jen konkrétní část, kterou chcete přidat do ESMC. Mějte na paměti, že se
synchronizují pouze organizační jednotky a počítače. Akci dokončete kliknutím na tlačítko OK.
• Vyloučené distinguished name – pomocí této možnosti můžete vyloučit ze synchronizace konkrétní uzly
stromové struktury Active.
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• Ignorovat deaktivované počítače (pouze v Active Directory) – vybráním této možnosti budou při
synchronizaci skupiny přeskočeny deaktivované počítače v Active Directory.

Důležité
Pokud po kliknutí na tlačítko Procházet obdržíte chybové hlášení: Server not find in
Kerberos database, místo IP adresy zadejte plně kvalifikované jméno serveru (FQDN).
Synchronizace ze serveru běžícího na linuxu
ESMC Server běžící na linuxu provádí synchronizaci odlišným způsobem (ve srovnání s Windows). Proces je
následující:
1.Musí být vyplněn název doménového řadiče a přihlašovací údaje.
2.Server ověří přihlašovací údaje a převede je na Kerberos ticket.
3.Server zjistí distinguished name domény, pokud není uvedeno.
4.A) Pokud není aktivní možnost Použít LDAP místo Active Directory:
Vícenásobným voláním ldapsearch dojde k načtení stromu. Zjednodušený příklad procesu získávání
záznamů:
kinit <username>

(Jedná se o jeden příkaz rozdělený na dva řádky:)
ldapsearch -LLL -Y GSSAPI -h ad.domain.com -b 'DC=domain,DC=com' \
'(&(objectCategory=computer))' 'distinguishedName' 'dNSHostName'

B) Pokud je aktivní možnost Použít LDAP místo Active Directory:
Proces je stejný jako v bodě 4A. Uživatel je však schopen konfigurovat jednotlivé parametry.
5.Kerberos využívá pro ověření uživatele handshake mechanismus a vygeneruje ticket, který může být později
použit v dalších službách pro jeho autorizaci bez nutnosti odeslání hesla v čitelné podobě (opak k jednoduché
autentifikaci).
6.ldapsearch využívá GSSAPI pro ověření vůči Active Directory prostřednictvím Kerberos ticketu.
7.Získané výsledky jsou zpět vráceny nešifrovaným kanálem.

Podmínka spuštění
V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě
jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku
spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu
můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení
V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit
nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

198

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Režim synchronizace – síť MS Windows
Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na
tlačítko Nová… > Serverová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na
tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:
• Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté,
co kliknete na tlačítko Dokončit.
• Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a
následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.
Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte
žádnou možnost.

Nastavení
Obecné nastavení
Nejprve vyberte nadřazenou statickou skupinu, do které chcete počítače synchronizovat. Případně vytvořte
novou kliknutím na možnost Nová statická skupina.
• Objekty k synchronizaci – synchronizovat můžete Počítače a skupiny nebo Pouze počítače.
• Akce při výskytu kolize během vytváření počítače – pokud se při synchronizaci vyskytnou duplicitní
záznamy, pomocí této možnosti vyberte akci, jak chcete tuto situaci vyřešit:
oPřeskočit (synchronizovaná zařízení nebudou přidána)
oPřesunout (synchronizovaná zařízení budou přesunuta do podskupiny)
oDuplikovat (synchronizovaná zařízení budou přidána pod jiným názvem)
• Akce při odstranění počítače – pokud počítač neexistuje, můžete jej Odstranit nebo Přeskočit.
• Akce při odstranění skupiny – pokud skupina neexistuje, můžete ji Odstranit nebo Přeskočit.
• Jako režim synchronizace vyberte možnost MS Windows Network
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Nastavení synchronizace Microsoft Windows Network
• Pracovní skupina – název pracovní skupiny, se kterou chcete počítače synchronizovat. Pokud nedefinujete
pracovní skupinu, synchronizují se všechny viditelné počítače.
• Uživatelské jméno – zadejte přihlašovací údaje do sítě Windows.
• Heslo – zadejte heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.

Poznámka
ESMC Server běží pod účtem Network service, který nemusí mít dostatečná oprávnění pro načtení
všech počítačů.
Pokud nezadáte žádné přihlašovací údaje, server načte všechny počítače v okolí ze složky Síť, kterou
automaticky plní operační systém Windows. V opačném případě server použije pro synchronizaci
zadané přihlašovací údaje.

Podmínka spuštění
V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě
jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku
spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu
můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení
V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit
nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Synchronizace statické skupiny s VMware
ESMC podporuje synchronizaci s VMware vCenter Server.

Poznámka
Pro úspěšné spuštění této úlohy je nutné naimportovat certifikační autoritu vCenter CA do vašeho
ESMC serveru. Potřebný veřejný klíč můžete získat prostřednictvím prohlížeče.
Například ve Firefoxu klikněte na ikonu zabezpečeného spojení
a
klikněte na Show connection details > More Information > View certificate > Details > Export >
Save.
Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na
tlačítko Nová… > Serverová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na
tlačítko Nová > Serverová úloha.
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Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:
• Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté,
co kliknete na tlačítko Dokončit.
• Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a
následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.
Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte
žádnou možnost.

Nastavení
Obecné nastavení
Nejprve vyberte nadřazenou statickou skupinu, do které chcete počítače synchronizovat. Případně vytvořte
novou kliknutím na možnost Nová statická skupina.
• Objekty k synchronizaci – synchronizovat můžete Počítače a skupiny nebo Pouze počítače.
• Akce při výskytu kolize během vytváření počítače – pokud se při synchronizaci vyskytnou duplicitní
záznamy, pomocí této možnosti vyberte akci, jak chcete tuto situaci vyřešit:
oPřeskočit (synchronizovaná zařízení nebudou přidána)
oPřesunout (synchronizovaná zařízení budou přesunuta do podskupiny)
oDuplikovat (synchronizovaná zařízení budou přidána pod jiným názvem)
• Akce při odstranění počítače – pokud počítač neexistuje, můžete jej Odstranit nebo Přeskočit.
• Akce při odstranění skupiny – pokud skupina neexistuje, můžete ji Odstranit nebo Přeskočit.
• Jako režim synchronizace vyberte možnost VMWare.

Nastavení připojení k serveru
• Server – zadejte DNS název nebo IP adresu VMware vCenter Server. Adresa musí odpovídat hodnotě v poli
CN importované certifikační autority. Tuto hodnotu naleznete se sloupci Předmět v sekci Další > Certifikační
autority.
• Uživatelské jméno – zadejte přihlašovací údaje k VMware vCenter Server.
• Heslo – zadejte heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.

Nastavení synchronizace
• Zobrazit strukturu – vyberte typ struktury (Složky nebo Resource pools).
• Cesta ke struktuře – kliknutím na Procházet vyberte uzel, který chcete synchronizovat. Pokud nevyberete
nic, synchronizuje se celá struktura.
• Zobrazit počítač – rozhodněte se, zda chcete počítače zobrazit podle jména, názvu počítače nebo IP
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adresy.

Důležité
Pokud po kliknutí na tlačítko Procházet obdržíte chybové hlášení: Server not find in
Kerberos database, místo IP adresy zadejte plně kvalifikované jméno serveru (FQDN).

Podmínka spuštění
V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě
jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku
spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu
můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení
V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit
nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Synchronizace statické skupiny - Linuxové počítače
Linuxové počítače ve Windows doméně nezobrazují ve vlastnostech počítače v ADUC (Uživatelé a počítače služby
Active Directory) žádný text. Proto je nutné tuto informaci zadat ručně.
Zkontrolujte požadavky na instalaci serveru a ověřte následující předpoklady:
• Linuxové počítače jsou v Active Directory.
• Doménový řadič je zároveň DNS serverem.
• Je nainstalován ADSI Edit.
1.Otevřít a příkazový řádek (cmd.exe) a spusťte příkaz adsiedit.msc
2.V hlavním menu klikněte na Akce > Připojit k…. Následně se zobrazí dialogové okno Nastavení připojení.
3.Vyberte možnost Dobře známý názvový kontext.
4.Z rozbalovacího menu vyberte Výchozí názvový kontext.
5.Po kliknutí na tlačítko OK se v levé části Editoru ADSI zobrazí položka s názvem vašeho doménového
kontroleru - Výchozí názvový kontext [název vašeho serveru].
6.Klikněte na nově přidanou ADSI položku a rozbalte její podskupinu.
7.Přejděte do podskupiny CN (Common Name) nebo OU (Organizational Unit), ve které jsou zobrazeny
Linuxové počítače.
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8.Vyberte konkrétní Linuxový počítače a z kontextového menu vyberte možnost Vlastnosti. V zobrazeném
dialogovém okně přejděte na parametr dNSHostName a klikněte na tlačítko Změnit.
9.Změňte hodnotu z <nenastaveno> na platný text (například ubuntu.TEST).
10. Akci dokončete kliknutím na tlačítko OK > OK. Otevřete ADUC (Uživatelé a počítače služby Active
Directory), zobrazte si vlastnosti konkrétního Linuxového počítače a následně byste již měli vidět vámi zadaný
text.

Synchronizace uživatelů
Tuto serverovou úlohu můžete využít k načtení informací o uživatelích a skupinách ze zdrojů typu Active
Directory, LDAP parametry, atp.
Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na
tlačítko Nová… > Serverová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na
tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné
V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku
klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy
definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti
její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).
Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:
• Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté,
co kliknete na tlačítko Dokončit.
• Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a
následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.
Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte
žádnou možnost.

Nastavení
Obecné nastavení
Název skupiny uživatelů – vyberte nadřazenou statickou skupinu, do které chcete uživatele synchronizovat
(standardně se synchronizují do skupiny Všechny skupiny). Případně vytvořte novou kliknutím na možnost Nová
skupina uživatelů.
Akce při výskytu kolize během vytváření uživatele – nastat mohou dva případy:
• Ve skupině jsou dva uživatelé se stejným jménem.
• Již existuje uživatel se stejným SID (kdekoli v systému).
Nastavit můžete toto chování:
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• Přeskočit – uživatel nebude v průběhu synchronizace přidán do ESMC.
• Přepsat – existující uživatel v ESMC bude nahrazen uživatel ze zdroje synchronizace. Pokud budou mít
uživatelé stejné SID, uživatel z ESMC bude odstraněn (i pokud se nachází v jiné skupině).
Akce při odstranění uživatele – pokud uživatel ve zdroji synchronizace neexistuje, můžete jej odstranit nebo
ponechat a přeskočit jej.
Akce při odstranění skupiny uživatelů – pokud skupina uživatelů ve zdroji synchronizace neexistuje, můžete ji
odstranit nebo ponechat a přeskočit ji.

Poznámka
Pokud používáte vlastní atributy, vyberte jako akci při výskytu kolize během vytváření uživatele
možnost Přeskočit. V opačném případě by došlo k přepsání ručně definovaných atributů daty
získanými z Active Directory. Pokud chcete přepsat uživatele, vyberte jako akci při odstranění
uživatele možnost Přeskočit.

Nastavení připojení k serveru
• Server – Zadejte název nebo IP adresu svého doménového řadiče.
• Uživatelské jméno – Uživatelské jméno pro přihlášení k doménovému řadiči zadávejte v následujícím
formátu:
oDOMAIN\username (pro ESMC Server běžící na Windows)
ousername@FULL.DOMAIN.NAME nebo username (proESMC Server běžící na Linuxu).

Důležité
Be sure to type the domain in capital letters, as this formatting is required in order to properly
authenticate queries to an Active Directory server.
• Heslo – zadejte heslo k uživatelskému účtu.
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Důležité
ESMC Server 7.2 instalovaný na Windows používaná pro připojení k Active Directory (AD) šifrovaný
LDAPS (LDAP over SSL) protokol. Použití LDAPS můžete nakonfigurovat rovněž na ESMC virtuální
appliance.
Pokud jste aktualizovali starší verzi ESMC na ESMC 7.2 a používali serverovou úlohu na synchronizaci
s Active Directory, provedení úlohy v ESMC 7.2 selže.
Pro úspěšné připojení k AD prostřednictvím LDAPS je nutné splnit následující předpoklady:
1.Na doménovém řadiči musí být nainstalovaný certifikát stanice. Pro vystavení certifikátu pro
doménový řadič postupujte podle následujících kroků:
a)Otevřete si Server Manager, klikněte na tlačítko Manage > a Add Roles and Features a
nainstalujte Active Directory Certificate Services > Certification Authority. V Trusted Root
Certification Authorities se vytvoří nová certifikační autorita.
b)Klikněte na tlačítko Start, zadejte certmgr.msc a stiskněte klávesu Enter pro otevření Certificates
Microsoft Management Console. Klikněte na Certificates - Local Computer > Personal. Klikněte
pravým tlačítkem myši do prázdného pole a vyberte možnost All Tasks > Request New Certificate >
Enroll Domain Controller.
c)Ujistěte se, že vydaný certifikát obsahuje FQDN doménového řadiče.
d)Mezi důvěryhodné CA v úložišti certifikátů na ESET PROTECT serveru naimportujte
prostřednictvím nástroje certmgr.msc vygenerovanou certifikační autoritu.
2.Při zadávání nastavení připojení k serveru AD zadejte do pole Server nebo Název serveru FQDN
doménového řadiče (stejný jako je v certifikátu řadiče domény). IP adresa již není pro LDAPS
dostatečná.
Pokud chcete mít zálohu v podobě spojení prostřednictvím LDAP protokolu, aktivujte možnost Použít LDAP místo
Active Directory a zadejte atributy odpovídající vašemu serveru. Případně v sekci Předvolby klikněte na tlačítko
Vybrat, a nechte atributy načíst na základě svého výběru:
• Active Directory
• Mac OS X Server Open Directory (Názvy počítačů)
• OpenLDAP se Samba záznamy – definujte parametry DNS název v Active Directory.

Nastavení synchronizace:
• Distinguished name – cesta (Distinguished Name) k uzlu ve stromové struktuře Active Directory. Pokud
ponecháte toto pole prázdné, synchronizuje se celý AD strom. Na řádku Distinguished Name klikněte na
tlačítko Procházet. Následně se zobrazí strom Active Directory. Pro synchronizaci všech skupin vyberte kořen
stromu, případně vyberte jen konkrétní část, kterou chcete přidat do ESMC. Mějte na paměti, že se
synchronizují pouze organizační jednotky a počítače. Akci dokončete kliknutím na tlačítko OK.
• Atributy uživatelů a skupin uživatelů: Výchozí atributy uživatelů specifické pro adresář, do kterého uživatel
patří. U každého synchronizovaného pole se zobrazuje ESMC proměnná (například ${display_name}), kterou
můžete použít při tvorbě politik.
• Pokročilé atributy uživatele – pokud chcete všem přidávaným uživatelům přidat vlastní atribut, klikněte na
tlačítko Přidat nové. Hodnota zadaná do tohoto pole se stane atributem uživatelem a můžete ji použít pro
přiřazování iOS MDM politik.
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Důležité
Pokud po kliknutí na tlačítko Procházet obdržíte chybové hlášení: Server not find in
Kerberos database, místo IP adresy zadejte plně kvalifikované jméno serveru (FQDN).

Podmínka spuštění
V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě
jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku
spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu
můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení
V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit
nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Typy podmínek spuštění
Podmínky spuštění fungují jako senzory, které definovaným způsobem reagují na určité události. Slouží pro
provedení nějaké činnosti, nejčastěji se používají pro spuštění úloh. Aktivovány mohou být plánovačem nebo
systémovou událostí.

Důležité
Podmínky spuštění nelze používat opakovaně. Každá podmínka spuštění je pevně svázána s
konkrétní úlohou. Pro každou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění.
Pokud přiřadíte nově vytvořené úloze podmínku spuštění, úloha se spustí až ve chvíli, kdy dojde ke splnění
podmínek (vyjma podmínky Ihned). V případě potřeby můžete zabránit nadměrnému generování přehledů.

Typy podmínek spuštění:
• Jakmile je to možné – dostupné pouze pro klientské úlohy. Vybráním této možnosti dojde k naplánování
spuštění úlohy na co nejbližší možnou dobu, poté co kliknete na tlačítko Dokončit. Platnost úlohy je
omezena datem stanovým v poli Platnost do. Po uplynutí této doby se úloha již nespustí.

Naplánované
Podmínky spuštění můžete použít také pro naplánování spuštění úlohy ve stanovený datum a čas. Úlohu můžete
spustit pouze jednou, opakovaně na základě časového kritéria nebo CRON výrazu.
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• Naplánovat jednou – na základě této podmínky se úloha spustí jednou ve stanový datum a čas. Ke
zpoždění spuštění může dojít při použití náhodného intervalu.
• Denně – na základě této podmínky se úloha spustí každý den. Můžete ji nechat spouštět pravidelně každý
den ve stanovený čas nebo definovat konečné datum, po jehož uplynutí se úloha již nespustí. Například
můžete úlohu nechat spouštět 10 po sobě jdoucích týdnů.
• Týdně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v týdnu. Například můžete naplánovat
spuštění na každé pondělí a pátek v období od 1.6. do 31.8.
• Měsíčně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v měsíci. V případě potřeby můžete
aktivovat opakování a nechat úlohu spouštět například každé druhé pondělí.
• Ročně – na základě této podmínky se úloha spustí každý rok (není-li stanoveno jinak) ve stanový datum a
čas.

Poznámka
Možnost Náhodný interval prodlevy je dostupná v případě plánovaných podmínek spuštění.
Představuje maximální prodlevu pro spuštění úlohy. Definováním náhodného intervalu můžete
zabránit přetížení serveru.

Příklad
Pavel přiřadil úloze podmínku spuštění s týdenním opakováním a začátkem v pondělí 10.2.2017 v
8:00:00. Náhodný interval je nastaven na 1 hodinu a konec je stanoven na 6.4.2017 v 00:00:00. To
znamená, že úloha se spustí každé pondělí mezi 8 až 9 hodinou, dokud neuplyne stanové datum.

Poznámka
Pro okamžité spuštění úlohy, pokud její provedení neproběhlo ve stanovený čas, vyberte možnost
Provést jakmile je to možné, pokud úloha nebyla provedena.
Pomocí možnosti Použít lokální čas se pro provedení úlohy použije čas na cílovém zařízení, místo
časového pásma, ve kterém je ESMC Web Console.

Dynamická skupina
Níže uvedené podmínky dynamických skupiny jsou dostupné pouze pro spuštění klientských úloh:
• Změna obsahu dynamické skupiny – tato podmínka se uplatí, při změně počtu zařízení v definované
dynamické skupině. Například zařízení se stane členem dynamické skupiny nebo ji opustí.
• Změna obsahu dynamické skupiny z důvodu překročení mezní hodnoty– uplatní se, pokud počet zařízení
překročí nebo spadne pod definovanou hodnotu. Například ve skupině Počítače s neaktualizovaným
operačním systémem bude více než 100 počítačů.
• Změna obsahu dynamické skupiny ve sledovaném období – uplatní se, pokud se velikost dynamické
skupiny změnila ve sledovaném období. Například počet zařízení ve skupině Infikovaná zařízení vzrostl za
poslední hodinu o 10 %.
• Změna obsahu dynamické skupiny oproti porovnávané skupině – uplatní se, pokud se ve sledované
skupině změní počet zařízení ve srovnání s jinou skupinou (statickou nebo dynamickou). Například bude
infikováno více než 10 % všech zařízení, tedy porovnává se počet zařízení ve skupině Infikovaná zařízení se
statickou skupinou Všechna zařízení.

Ostatní požadavky
• Spuštění serveru – dostupné pouze pro serverové úlohy. Uplatní se při spuštění serveru. Tato podmínka je
například použita v předdefinované úloze pro synchronizaci statické skupiny.
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• Při připojení do dynamické skupiny – dostupné pouze pro klientské úlohy. – tato podmínka se uplatí po
každé, když se zařízení stane členem dynamické skupiny.

Poznámka
Možnost při připojení do dynamické skupiny je dostupná v případě, kdy jste jako cíl vybrali
dynamickou skupinu. Tato podmínka zajistí, že se úloha spustí na každé nově přidané zařízení do
skupiny. Na zařízeních, která již jsou členem dynamické skupiny, musíte úlohu spustit ručně.
• Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Příklad: při
nalezení hrozby v protokolu kontroly počítače. Tento typ podmínky nabízí možnosti pro zabránění
nadměrného spuštění (throttling).
• CRON výraz – podmínka se uplatní ve stanovený datum a čas.

CRON výraz
CRON výraz můžete použít při sestavování podmínky spuštění. Nejčastěji se používají pro opakované spouštění.
Jedná se o řetězec sestávající se z 6 nebo 7 částí, které reprezentují jednotlivé hodnoty časového plánu. Tato pole
jsou oddělena mezerou a mohou obsahovat libovolnou z povolených hodnot včetně jejich kombinací.
CRON výraz může být jednoduchý jako * * * * ? *, ale také komplexní jako 0/5 14,18,3-39,52 * ?
JAN,MAR,SEP MON-FRI 2012-2020

Seznam hodnot, které můžete při sestavování CRON výrazu použít:
Pole
Vyžadováno
Hodnota
Povolené speciální znaky
Sekundy
Ano
0-59
,-*/R
Minuty
Ano
0-59
,-*/R
Hodiny
Ano
0-23
,-*/
Den v měsíci Ano
1-31
,-*/?LW
Měsíc
Ano
1-12 nebo JAN-DEC , - */
Den v týdnu Ano
0-6 nebo SUN-SAT , - / ? L #
Rok
Ano
1970-2099
,-*/
Syntaxe cron výrazu je následující:

┌────────── Sekundy (0 - 59)
│ ┌────────── Minuty (0 - 59)
│ │ ┌────────── Hodiny (0 - 23)
│ │ │ ┌────────── Den v měsíci (1 - 31)
│ │ │ │ ┌────────── Měsíc (1 - 12 nebo JAN-DEC)
│ │ │ │ │ ┌────────── Den v týdnu (0 - 6 nebo SUN-SAT)(například 0 je stejné
jako SUN)
│ │ │ │ │ │ ┌────────── Rok
│ │ │ │ │ │ │
* * * * * ? *

• 0 0 0 znamená půlnoc (0 sekund, 0 minut, 0 hodin).
• ? (otazník) použijte pro hodnotu, kterou nemůžete definovat, protože jste ji již definovali v jiném poli
(například den v měsíci nebo den v týdnu).
• * (hvězdička) představuje každý výskyt – tedy každou sekundu, minutu, hodinu, den v měsíci, den v týdnu,
rok.
• SUN znamená neděle.
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Poznámka
U názvů dnů v týdnů a měsíců se nerozlišuje velikost písmen. MON se akceptujte stejně jako mon, i
jan bude vyhodnocen stejně jako JAN.
Speciální znaky:
Čárka (,)
Čárku použijte pro oddělení jednotlivých položek v seznamu. Příklad: použití "MON,WED,FRI" v šestém poli (den v
týdnu) znamená pondělí, čtvrtek a pátek.
Spojovník (-)
Definuje rozsah. Například 2012-2020 znamená každý rok mezi 2012 a 2020, včetně.
Hvězdička (*)
Použijte jako zástupný znak pro všechny přípustné hodnoty. Příklad: * v druhém poli znamená provedení každou
minutu. Mějte na paměti, že hvězdičku nelze uplatnit v poli den v týdnu.
Otazník (?)
Při definování konkrétního dne musíte specifikovat, zda jde o den v měsíci nebo týdnu. Nelze kombinovat obě
možnosti. Pokud definujete den v měsíci, v poli pro den v týdnu musíte použít ?, a opačně. Příklad: pokud chcete
zajistit spuštění konkrétní den v měsíci, řekneme 10., ale nezáleží vám na tom, jaký je to den v týdnu, zadejte do
čtvrtého pole (den v měsíci) hodnotu 10 a do šestého pole (den v týdnu) zadejte ? (otazník).
Hash (#)
Se používá pro definování "n-tého" dne v měsíci. Příklad: 4#3 v poli den v týdnu znamená třetí středu v čtvrtek
(4.den = čtvrtek a #3 = 3. čtvrtek v měsíci). Pokud zadáte #5 a měsíc nemá tolik dní, podmínka se v daný měsíc
neuplatní.
Lomítko (/)
Použijte pro inkrementování rozsahu (-). Příklad: 3-59/15 v druhém poli (minuty) představuje třetí minutu v
hodině a následně každých dalších 15 minut.
Poslední (L)
Při použití v pátém poli (dnu v týdnu) můžete vytvořit specifickou konstrukci jako je například poslední pátek (5L)
v daném měsíci. Zadáním L do pole den v měsíce definujete poslední den v měsíci. V případě ledna by se jednalo o
31. den, v únoru 28. den (pro nepřestupný rok).
Pracovní den v týdnu (W)
Znak W je možné použít v poli den v měsíci. Tento znak se používá pro zjištění nejbližšího pracovního dne (pondělí
– pátek) k danému dni. Pokud do pole den v měsíci zadáte 15W, znamená to nejbližší pracovní den k 15. dni v
měsíci. V případě, že 15. připadne na sobotu, podmínka se spustí v pátek 14. V případě, že 15. připadne na neděli,
podmínka se spustí v pondělí 16. Nicméně, pokud zadáte 1W jako den v měsíci, a 1. bude sobota, podmínka se
aktivuje až 3. v pondělí.

209

Poznámka
Znaky L a W můžete kombinovat v poli pro den v měsíci. Použitím hodnoty LW vyfiltrujete poslední
pracovní den v měsíci..
Náhodně (R)
R představuje speciální znak ESMC CRON výrazu, pomocí kterého zajistíte provedení v náhodný čas. Například R 0
0 * * ? * znamená, že se podmínka spustí každý den v 00:00, ale v náhodnou sekundu (0-59).

Důležité
Při definování intervalu připojení ESET Management Agenta doporučujeme používat R (náhodný
interval) pro zabránění připojení všech agentů k ESMC serveru ve stejný čas.
Níže uvádíme reálné příklady CRON výrazů:
CRON výraz
0 0 12 * * ? *
R00**?*
R R R 15W * ? *

Význam
Spustí se každý den ve 12pm (v poledne).
Spustí každý den v 00:00, ale v náhodnou sekundu (0-59).
Spustí se každý měsíc v 15. den v náhodný čas (sekundu, minutu, hodinu). V případě, že
15. připadne na sobotu, podmínka se spustí v pátek 14. V případě, že 15. připadne na
neděli, podmínka se spustí v pondělí 16.
0 15 10 * * ? 2016
Spustí se každý den v 10:15am po celý rok 2016.
0 * 14 * * ? *
Spustí se každou minutu mezi 2pm a 2:59pm, každý den.
0 0/5 14 * * ? *
Spustí se každých 5 minut mezi 2pm a 2:55pm, každý den.
0 0/5 14,18 * * ? *
Spustí se každých 5 minut mezi 2pm a 2:55pm, a každých 5 minut mezi 6pm a 6:55pm,
každý den.
0 0-5 14 * * ? *
Spustí se každou minutu mezi 2pm a 2:05pm, každý den.
0 10,44 14 ? 3 WED *
Spustí se v 2:10pm a 2:44pm, každou středu v březnu.
0 15 10 ? * MON-FRI * Spustí se v 10:15am v pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek.
0 15 10 15 * ? *
Spustí se v 10:15am každý 15. den v měsíci.
0 15 10 ? * 5L *
Spustí se v 10:15am poslední pátek v měsíci.
0 15 10 ? * 5L 2016-2020 Spustí se v 10:15am poslední pátek v měsíci v roce 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.
0 15 10 ? * 5#3 *
Spustí se v 10:15am třetí pátek v měsíci.
00***?*
Spustí se opakovaně každou hodinu.

Rozšířená nastavení - Zabránění aktivace podmínky
spuštění
Throttling se používá v případech, kdy potřebujete omezit spouštění úlohy. Obvykle v případě úloh, jejichž
podmínka spuštění je vázána na se opakující událost. Každá podmínka spuštění je vyhodnocována podle níže
uvedeného schématu. Ke spuštění úlohy dojde pouze při splnění všech definovaných podmínek. Pokud nejsou
definovány žádná kritéria pro zabránění aktivace podmínky spuštění, úloha se vždy spustí. Časově definované
podmínky mají přednost před statistickými podmínkami
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Time based criteria

Condition 1

Thrott
Task e
Condition 2

Trigger

Statistical criteria

Condition 1

Condition 2
K dispozici jsou následující podmínky:
1.Časové kritérium
2.Statistické kritérium
3.Kritérium protokolu událostí
Aby došlo k aktivaci podmínky a spuštění úlohy:
• Musí být splněny všechny podmínky.
• Všechny podmínky musí být definovány. Pokud je jedna prázdná, bude přeskočena.
• Všechny časové podmínky musí být splněny – jsou vyhodnocovány logickým operátorem AND.
• Při použití logického operátoru AND musí být splněny všechny statistické podmínky. Při použití operátoru
OR musí být splněna alespoň jedna statistická podmínka.
• Statistické i časové podmínky musí být splněny – jsou vyhodnocovány logickým operátorem AND.

Pokud jsou všechny podmínky splněny, stavové informace všech observerů se vynulují. To platí pro časové i
statistické podmínky. Informace se vynulují při restartování agenta nebo ESMC Serveru. K resetování dojde také
při každé změně podmínky spuštění. Doporučujeme vždy používat jednu statistickou podmínky a více časových.
Více statistických podmínek může vést k neočekávaným spuštěním úlohy.

Předvolba
K dispozici jsou tři předdefinované předvolby. Po vybrání předvolby se přepíše výchozími hodnotami vámi zadané
nastavení pro zabránění nadměrné aktivace podmínky spuštění. Načtené hodnoty si můžete dle potřeby
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modifikovat, ale není možné vytvářet vlastní předvolby.

Časové kritérium
Časové období (T2) – definujte časový úsek, za který chcete podmínku aktivovat pouze jednou. Například
zadáte-li 10 sekund a během této doby se událost vyskytne vícekrát, k aktivaci podmínky dojde pouze jednou.
Naplánovat (T1) – definujte časové úseky pro aktivaci podmínky. Po kliknutí na Přidat období se zobrazí
dialogové okno , ve kterém můžete definovat rozsah času, opakování a další parametry dle vybraných
parametrů Zadejte vámi požadovaný rozsah času. Z menu Opakování vyberte jednu z možností a dále nastavte
zobrazené možnosti. Sledované období můžete definovat také CRON výrazem. Parametry uložíte kliknutím na
tlačítko OK. Přidat můžete více rozsahů– řazeny jsou chronologicky.

Pro aktivaci podmínky musí být splněna všechna definovaná kritéria.

Statistické kritérium
Podmínka – statistické podmínky můžete kombinovat:
• Odeslat oznámení při splnění všech statistických kritérií – AND: tento logický operátor je používán při
vyhodnocování
• Odeslat oznámení při splnění alespoň jednoho statistického kritéria – při vyhodnocování je použit
logický operátor OR.
Počet výskytů (S1) – povoleno bude pouze každé X-té provedení. Například zadáte-li hodnotu 10, započítán bude
pouze každý desátý tik.

Počet výskytů ve sledovaném období
Počet výskytů (S2) – započítány budou pouze tiky ve stanoveném období. Tímto definujete minimální opakování
události pro spuštění úlohy. Například zadáte-li hodnotu 10, povolíte spuštění úlohy, pokud se událost ve
sledovaném období vyskytla 10krát. Čítač se vynuluje při každém aktivování podmínky.
Časové období – zadejte období, ve kterém chcete výskyty sledovat.

Třetí statistické kritérium (kritérium protokolu událostí) je dostupné pouze pro některé typy podmínek spuštění.
Viz:
Podmínka spuštění > Typ podmínky spuštění > Šablona protokolu událostí.

Kritéria protokolu
Toto kritérium vyhovuje ESMC jako třetí statistické kritérium (S3). Operátor (AND / OR) definovaný v sekci Použití
statistického kritéria se aplikuje na všechny tři statistické podmínky. Toto kritérium doporučujeme použít při
definování serverové úlohy na Generování přehledu. Při sestavování kritéria musíte vyplnit všechna níže uvedená
pole. Při aktivaci podmínky dojde k resetování čítače.
Podmínka – definujte události nebo sadu událostí, které aktivují podmínku. Dostupné možnosti:
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• Vyskytne se po sobě v řadě – definujte počet událostí, které se musí pro aktivaci podmínky vyskytnout po
sobě v řadě. Události musí být unikátní.
• Vyskytne se od posledního výskytu – definujte počet událostí, které se mají vyskytnout, aby došlo k
aktivaci podmínky.
Počet výskytů – zadejte číslo, reprezentující počet charakteristických událostí s daným symbolem, které se mají
vyskytnout pro aktivaci podmínky.
Symbol – v závislosti na vybraném typu definujte symbol, který se bude v protokolu vyhledávat, který je použit v
podmínce spuštění. Pro zobrazení nabídky klikněte na Vybrat. Symbol můžete odstranit kliknutím na Odebrat.

Poznámka
Pokud použijete kritérium protokolu při definování podmínky spuštění serverové úlohy, do
vyhodnocování jsou zahrnuty data za všech zařízení. To může vést k velkého množství unikátních
symbolů v řadě. Použití možnosti Vyskytne se po sobě v řadě volte výhradně v případě, kdy to má
smysl. Chybějící hodnota (N/A) nebude považována za "unikátní", proto v takovém případě dojde k
resetování čítače.

Další parametry
Jak je popsáno výše, ne každý výskyt události aktivuje podmínku spuštění. Možné akce pro události, které
neaktivovaly podmínku:
• Pokud došlo k přeskočení více než jedné události, seskupí se N událostí do jedné (uložená data
potlačených tiků) [N <= 100].
• Pokud se N == 0, zpracuje se pouze poslední událost (N znamená historii výskytů, kdy je vždy zpracována
poslední událost).
• Sloučí se všechny události, které neaktivovaly podmínku spuštění (poslední tik se sloučí s N historickými
tiky).

V případě, že se podmínky spuštění aktivují příliš často, zkuste postupovat podle následujících kroků:
• Pokud chcete podmínku aktivovat pouze v případě, že se vyskytne více stejných událostí, nikoli jedna,
použijte statistické kritérium S1.
• Pokud chcete podmínku aktivovat pouze při výskytu clusteru událostí, použijte statistické kritérium S2.
• Pokud chcete ignorovat události s nechtěnými hodnotami, použijte statistické kritérium S3.
• Pokud chcete ignorovat události, které se vyskytují v čase, který pro vás není relevantní (například
pracovní hodiny), použijte časové kritérium T1.
• Pro nastavení minimálního časového intervalu mezi dvěma podmínkami spuštění použijte časové kritérium
T2.

Poznámka
Jednotlivé podmínky můžete libovolně kombinovat a vytvořit tak komplexní scénáře pro aktivaci
podmínky spuštění úlohy. Více informací a příklady použití naleznete v této kapitole.
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Příklady
Na těchto příkladech si ukážeme, jak jsou podmínky pro zabránění aktivace (T1, T2, S1, S2, S3) spojovány a
vyhodnocovány.

Poznámka
"Tik" představuje impuls pro podmínku spuštění. "T" představuje časové kritérium, "S" představuje
statistické kritérium. "S3" představuje kritérium protokolu událostí.
S1: Kritérium pro počet výskytů (povolit každý třetí tik)
Čas 00 01 02 03 04 05 06 Změna podmínky spuštění 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Tiky x x x x x x x
x x
x x
x
x
S1
1
1
1
1
S2: Kritérium pro počet výskytů ve stanovený časový interval (povolit, pokud se vyskytnou 3 tiky během 4
sekund)
Čas 00 01 02 03 04 05 06 Změna podmínky spuštění 07 08 09 10 11 12 13
Tiky x
x x x x
x
x
x x x
S2
1
1
S3: Kritérium pro unikání hodnoty (povolit, pokud se vyskytnou v řadě 3 unikátní hodnoty)
Čas 00 01 02 03 04 05 06 Změna podmínky spuštění 07 08 09 10 11 12 13
Hodnota A B B C D G H
J K n/a L M N N
S3
1
1
S3: Kritérium pro unikání hodnoty (povolit, pokud se od posledního tiku vyskytnou 3 unikátní hodnoty)
Čas 00 01 02 03 04 05 06 07 Změna podmínky spuštění 08 09 10 11 12 13 14
Hodnota A B B C D G H I
J K n/a L M N N
S3
1
1
1
T1: Povolit tiky ve stanový časový interval (každý den v 8:10 po dobu 60 sekund)
Čas 8:09:50 8:09:59 8:10:00 8:10:01 Změna podmínky spuštění 8:10:59 8:11:00 8:11:01
Tiky x
x
x
x
x
x
x
T1
1
1
1
Toto kritérium nemá žádný stav. Změny podmínky nemá žádný vliv na výsledek.
T2: Povolit jeden tik ve stanový časový interval (nejvýše jednou za 5 sekund)
Čas 00 01 02 03 04 05 06 Změna podmínky spuštění 07 08 09 10 11 12 13
Tiky x
x x x x
x
x
x x x
T2 1
1
1
1
Kombinace S1+S2
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• S1: každý pátý tik
• S2: 3 tiky během 4 sekund
Čas 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Tiky
x x x x x
x x x
x
x x
S1
1
S2
1
1
1
Výsledek
1
1
1
Výsledek je vyhodnocen jako: S1 (logický OR) S2
Kombinace S1+T1
• S1: S1: každý třetí tik
• T1: T1: každý den v 8:08 po dobu 60 sekund
Čas 8:07:50 8:07:51 8:07:52 8:07:53 8:08:10 8:08:11 8:08:19 8:08:54 8:08:55 8:09:01
Tiky
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
S1
1
1
1
T1
1
1
1
1
1
Výsledek
1
1
Výsledek je vyhodnocen jako: S1 (logický AND) T1
Kombinace S2+T1
• S2: 3 tiky během 10 sekund
• T1: T1: každý den v 8:08 po dobu 60 sekund
Čas 8:07:50 8:07:51 8:07:52 8:07:53 8:08:10 8:08:11 8:08:19 8:08:54 8:08:55 8:09:01
Tiky
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
S2
1
1
1
1
T1
1
1
1
1
1
Výsledek
1
Výsledek je vyhodnocen jako: S2 (logický AND) T1.
Poznámka: Stav S2 se vynuluje pouze v případě, kdy globální výsledek je 1.
Kombinace S2+T2
• S2: 3 tiky během 10 sekund
• T2: T2: nejvýše jeden výskyt za 20 sekund
Čas 00 01
Tiky
x x
S2
T2
1 1
Výsledek

02 03 04 05 06 07 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24
x x x x x x
x x x x x x x x x
1
1 1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
1

Výsledek je vyhodnocen jako: S2 (logický AND) T2.
Poznámka: Stav S2 se vynuluje pouze v případě, kdy globální výsledek je 1.
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Přehled stavu
V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

Důležité
Pokud chcete, aby se úloha spustila, musíte ji přiřadit podmínku spuštění.

V kontextovém menu úloh jsou dostupné následující možnosti:
Zobrazit detaily
Štítky

Kliknutím si zobrazíte detaily úlohy: souhrn, provedení a podmínky spuštění (ty jsou
dostupné pouze pro klientské úlohy)
Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

Duplikovat…

Kliknutím upravíte parametry vybrané úlohy. To je užitečné ve chvíli, kdy chcete provést
pouze drobnou úpravu. V opačném případě si vytvořte novou klientskou úlohu.
Po kliknutí vytvoříte kopii úlohy se stejnými parametry. Vyžadován je pouze nový název.

Spustit nyní

Dostupné pouze pro serverové úlohy: Kliknutím spustíte úlohu.

Spustit na…

Dostupné pouze pro klientské úlohy: Po kliknutí můžete vytvořit novou podmínku
spuštění a definovat nový cíl (počítač nebo skupinu) pro spuštění úlohy.
Dostupné pouze pro klientské úlohy: Vytvoří novou podmínku spuštění a jako cíle
vyberete ty, na kterých poslední spuštění úlohy nedoběhlo úspěšně. Není potřeba měnit
žádné nastavení, pouze klikněte na tlačítko Dokončit.
Kliknutím odstraníte vybranou úlohu.
• Pokud odstraníte úlohu, jejíž spuštění jste dosud nenaplánovali, úloha se odstraní a
nikdy se nespustí.
• Pokud odstraníte úlohu poté, co jste naplánovali její spuštění, úloha se provede, ale
informace se ve Web Console nezobrazí.

Změnit…

Znovu spustit na
cílech, kde selhala
Odstranit…
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Provedení

Přístup skupiny

Dostupné pouze pro klientské úlohy: Po kliknutí si můžete snadno zobrazit konkrétní
výsledky provedení a nad danými cíli provést požadovanou akci. Více informací naleznete
v kapitole Detaily úlohy.
Pomocí této možnosti můžete přesunout úlohu do jiné statické skupiny a umožnit k nim
přístup dalším uživatelům.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Průběh úlohy
Tento barevný ukazatel reprezentuje stav provedení úlohy. Každá úloha má vlastní a zobrazuje se ve sloupci
Průběh. Ukazatel mění svoji barvu v závislosti na stavu úlohy a zároveň je doplněn o počet stanic, na kterých je
úloha v tomto stavu. Průběh úlohy může nabývat těchto stavů:
Běží (modrá)

Úspěšně dokončena (zelená)

Selhala (oranžová)

Nově vytvořená úloha (prázdný ukazatel) – chvíli může trvat, než se změní stav a barva. Doba závisí na intervalu
připojení ESET Management Agenta k ESMC serveru, kdy přijme informaci o jejím spuštění na stanici. Ukazatel
bude prázdný také v případě, pokud jste nedefinovali žádnou podmínku spuštění.

Kombinace výše uvedených:
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Podrobné vysvětlení jednotlivých stavů a ikonek najdete v kapitole ikona stavu úlohy.

Důležité
Ukazatel průběhu reprezentuje stav úlohy v době jejího posledního spuštění. Tuto informaci
poskytuje ESET Management Agent. Ukazatel tedy reflektuje reálný stav klientské stanice –
zobrazuje přesně to, co reportuje ESET Management.

Ikona stavu úlohy
Ikona stavu úlohy se zobrazuje vedle ukazatele průběhu úlohy a poskytuje doplňující informace. Reprezentuje
stav, zda není naplánováno spuštění úlohy společně s výsledkem provedení úlohy. Tato data poskytuje ESMC
Server. Ikona může mít tyto stavy:
Běží

Dokončeno
Chyba
Naplánováno

Úloha je spuštěna alespoň na jednom cíli, není naplánováno spuštění na dalších
cílech ani úloha na žádném cíli neselhala. Úloha zůstane v tomto stavu do chvíle,
než doběhne na všech cílech.
Úloha byla úspěšně dokončena na všech cílech a není naplánováno její spuštění na
dalších cílech.
Úloha je spuštěna na všech cílech, ale nejméně na jednom skončila s chybou. Není
naplánováno její další spuštění.
Spuštění úlohy je naplánováno, ale zatím nebyla spuštěna na žádném cíli.

Spuštění úlohy je naplánováno, spustila se již na některých cílech a na žádném její
provedení zatím neselhalo. Alespoň na jednom cíli již běž a na žádném zatím její
provedení neselhalo.
Naplánováno/Dokončeno Spuštění úlohy je naplánováno, na některých cílech již úspěšně doběhla a na
žádném její provedení zatím neselhalo.
Spuštění klientské úlohy je naplánováno, na žádném cíli neběží a nejméně na
Naplánováno/Chyba
jednom cíli její provedení selhalo. Tento stav se zobrazí i v případě, kdy již na
některých cílech úloha doběhla úspěšně
Naplánováno/Běží

Detaily úlohy
Po vybrání možnosti Zobrazit detaily nad konkrétní úlohou se zobrazí obrazovka, na které jsou informace
dostupné na následujících záložkách:

Souhrn
Na této záložce naleznete souhrnné informace o nastavení úlohy.

Provedení
Na záložce Provedení jsou k dispozici výsledky spuštění úlohy. Výsledky si v případě potřeby můžete filtrovat a
omezit tak množství zobrazených dat.
Na záložce Provedení se zobrazuje seznam počítačů s daným výsledkem (vyhovující aplikovanému filtru). Pro
dodatečné filtrování výsledků provedení podle stavu klikněte na tlačítko Přidat filtr:
• Naplánováno
218

• Poslední stav: Žádný stav, Běží, Dokončeno, Neúspěšné
To znamená, že pokud si zobrazíte pouze neúspěšné provedení úlohy, uvidíte počítače, na kterých úloha selhala.
Filtr můžete kdykoli změnit nebo se jednoduše vrátit na předchozí obrazovku a zobrazit si počítače vyhovující
jinému stavu.
Kliknutím na konkrétní záznam a vybrání možnosti Historie z kontextového menu si zobrazíte detailní informace o
provedení klientské úlohy zahrnující Výskyt, Stav, Průběh a Chybovou zprávu (pokud je dostupná). Po kliknutí na
název nebo popis počítače se zobrazí kontextové menu počítače, ze kterého si můžete rychle zobrazit detaily
počítače, případně na něj spustit jinou úlohu. Pro provedení akce na více počítačích použijte zaškrtávací pole, a po
provedení výběru klikněte na tlačítko Akce.

Poznámka
• Pokud v historii provedení úlohy nevidíte žádný záznam, ujistěte se, že nemáte aktivní filtr pro
časový výskyt, který by omezoval zobrazení položek na krátké časové období.
• Pokud máte klientské stanici nainstalovanou starší verzi ESET produktu, zobrazí se informace:
Úloha byla doručena spravovanému produktu.

Podmínky spuštění
Záložka Podmínky spuštění je dostupná pouze v případě klientských úloh a naleznete zde seznam všech podmínek
spuštění pro danou úlohu. Pro jejich správu klikněte na podmínku spuštění a vyberte si jednu z možností:
Změnit…
Okamžitě spustit
znovu
Odstranit…
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Kliknutím upravíte konkrétní podmínku spuštění.
Po kliknutí znovu spustíte klientskou úlohu se stejnou podmínkou spuštění, tedy nad
stejným cílem a se stejnými parametry.
Kliknutím odstraníte vybranou podmínku spuštění. Pro odstranění více podmínek
spuštění použijte zaškrtávací pole, a po provedení výběru klikněte na tlačítko Odstranit.

Duplikovat…

Po kliknutí vytvoříte kopii podmínky spuštění se stejnými parametry. Vyžadován je
pouze nový název.

Instalační balíčky
V této sekci si můžete vytvořit balíčky a skripty pro instalaci ESET Management Agenta, případně all-in-one
instalační balíček pro nasazení Agenta a bezpečnostního produktu ESET. Šablony balíčků se po vytvoření uloží, a
můžete si kdykoli stáhnout požadovaný instalační balíček nebo šablonu upravit.
1.V hlavním menu přejděte na záložku Instalační balíčky a klikněte na tlačítko Vytvořit instalační
balíček….
2.Dále si vyberte typ instalačního balíčku. K dispozici jsou následující možnosti:
•
Instalační balíček agenta a bezpečnostního produktu – v průběhu jeho vytváření můžete vybrat
politiku pro ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt, licenci pro aktivaci bezpečnostního
produktu a nadřazenou skupinu, do které se stanice zařadí. V případě potřeby můžete definovat adresu
ESMC serveru a port.

Poznámka
All-in-one instalační balíček obsahující ESET Management Agenta můžete na stanici nainstalovat
dvěma způsoby:
• Ruční spuštěním instalačního balíčku
• Vzdáleně prostřednictvím nástroje na hromadné nasazení (ESET Remote Deployment Tool
dokáže nasadit balíček ESET Management Agenta zároveň na více stanic).
•
Online instalátor ESET Agenta – tento způsob instalace agenta je vhodný pro případ, kdy vám
nevyhovují jiné metody instalace, případně je nemůžete použít. V tomto případě můžete uživatelům
distribuovat online instalátor například prostřednictvím e-mailu nebo výměnných médií, a nechat instalaci
na nich. Instalace prostřednictvím online instalačního balíčku je bezobslužná, ale uživatel musí mít
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oprávnění administrátora.
•
GPO nebo SCCM skript

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Oprávnění pro přístup k instalačním balíčkům
Aby uživatel mohl vytvářet instalační balíčky a modifikovat stávající, musí mít oprávnění pro zápis u položky
Uložené instalační balíčky.

Poznámka
• Mějte na paměti, že pro tvorbu instalačních balíčků musí mít uživatel také oprávnění pro přístup k
certifikátům. Musí mít oprávnění Použít u položky Certifikáty ve statické skupině, v níže se nacházejí
klientské certifikáty (standardně Všechna zařízení). Pro nasazení ESET Management agenta musí mít
uživatel přístup a oprávnění pro použití certifikační autority, kterou je podepsán certifikát serveru.
Návod, jak rozdělit přístup k certifikátům a certifikačním autoritám, najdete v samostatném
příkladu.
• Aby mohl uživatel při tvorbě instalačních balíčků nebo skriptů vybrat politiku (v sekci Rozšířené >
Počáteční konfigurace > Způsob konfigurace, musí mít oprávnění pro přístup (Použít) k politikám.
• Aby mohl uživatel při tvorbě instalačního balíčku vybrat licenci, musí mít uživatel oprávnění pro
přístup (Použít) k licencím.

Jak povolit administrátorovi vytvoření instalačních balíčků
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Příklad
Administrator chce Filipovi přidělit oprávnění pro vytváření i úpravu instalačních balíčků v jeho
skupině. Administrator musí provést tyto kroky:
1.Vytvořte novou statickou skupinu, například Filipova skupina.
2.Vytvořte novou sadu oprávnění:
a.pojmenujte ji například Oprávnění Filipa pro přístup k instalačním balíčkům
b.v sekci Statické skupiny vyberte Filipovu skupinu
c.v části Funkce nastavte:
• Zápis u položky Uložené instalační balíčky
• Použít u položky Certifikáty
• Zápis u položky Skupiny a počítače
d.sadu oprávnění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.
3.Vytvořte novou sadu oprávnění:
a.pojmenujte ji například Oprávnění Filipa pro přístup k certifikátům,
b.v sekci Statické skupiny vyberte skupinu Všechna zařízení
c.v části Funkce nastavte Použít u položky Certifikáty
d.sadu oprávnění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.
Tato oprávnění jsou potřeba pro vytváření a úpravu instalačních balíčků.
4.Vytvořte nového uživatele.
a.pojmenujte ho Filip
b.v sekci Obecné vyberte jako domovskou skupinu Filipova skupina
c.nastavte uživateli heslo
d.v části Sady oprávnění vyberte vytvořená oprávnění z předchozích kroků Oprávnění Filipa pro
přístup k certifikátům a Oprávnění Filipa pro přístup k instalačním balíčkům
e.uživatele uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.
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Jak stáhnout instalační balíček?
1.V hlavním menu přejděte na záložku Instalační balíčky.
2.Vyberte balíček, který chcete stáhnout.
3.Klikněte na tlačítko Stáhnout a vyberte si platformu (32 nebo 64).

Jak upravit instalační balíček?
1.V hlavním menu přejděte na záložku Instalační balíčky.
2.Vyberte balíček, který chcete upravit.
3.Klikněte na tlačítko Akce > Změnit.

Politiky
Prostřednictvím politik vynutíte požadovanou konfiguraci produktů ESET nainstalovaných na koncovém zařízení.
Díky tomu nebudete muset konfigurovat jednotlivé stanice ručně. Aplikovat je můžete přímo na konkrétní
počítače nebo celé skupiny počítačů (statické i dynamické). Na rozdíl od politik v ESET Security Management
Center 5 je nově každá politika platná pouze pro jeden produkt a každému počítači nebo skupině můžete přiřadit
libovolné množství politik.

Politiky a oprávnění
Pro vytváření a přiřazování politik počítačům a skupinám musí mít uživatel potřebné oprávnění. Níže uvádíme
přehled oprávnění, která potřebujete pro konkrétní akce:
• Pro zobrazení seznamu politik včetně jejich konfigurace přiřaďte uživateli oprávnění pro čtení.
• Pro přiřazení politiky konkrétnímu objektu musí mít oprávnění Použít.
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• Pro vytváření a úpravu politik potřebujete oprávnění pro zápis.
Pro více informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

Příklad
• Uživatel Jiří provádí audit politik a potřebuje si zobrazit jejich seznam včetně konfigurace: musí mít
nastaveno oprávnění pro čtení politik.
• Uživatel Pavel potřebuje aplikovat politiky na konkrétní zařízení: musí mít nastaveno oprávnění
Použít u politik a také položky Skupiny a počítače.
• Oprávnění pro vytváření politik má standardně pouze předdefinovaný uživatel Administrator.
Pokud chcete toto oprávnění přidělit dalšímu uživateli, nastavte mu Zápis u položky Politiky.

Aplikování politik
Politiky se aplikují v pořadí podle statických skupin. Výjimku tvoří dynamické skupiny, kdy se politiky aplikují v
opačném pořadí (směrem od potomka k rodiči). Díky tomuto principu můžete vytvářet globální politiky pro
statické skupiny a politiky se specifickým nastavením přiřazovat podskupinám. Pomocí příznaků jste schopni
konkrétní nastavení produktu vynutit v globální politice a zajistit, že nastavení již nepřepíše žádná ESMC politika
umístěná ve stromu níže. Princip aplikování politik na klienty je popsán v této kapitole.

Odebrání politik
Pokud se rozhodnete politiku odstranit, výsledná konfigurace závisí na verzi použitého bezpečnostního produktu
ESET na koncové stanici:
• Bezpečnostní produkty ESET ve verzi 6 a starší: nastavení klienta se nevrátí na původní hodnoty, a zůstane
v poslední známé konfiguraci. Nastavení zůstane stejné jako v době, kdy se politika naposledy aplikovala. To
samé platí v případě dynamických skupin. Pokud se počítač stane jejím členem a je na ni aplikována politika.
Nastavení zůstane beze změny i poté, kdy počítač přestane být členem dynamické skupiny. Z tohoto důvodu
doporučujeme vytvořit politiku s výchozím nastavením a přiřadit ji nejnadřazenější skupině Všechna zařízení.
Tím zajistíte, že při opuštění dynamické skupiny obdrží počítač výchozí/požadované nastavení.
• Bezpečnostní produkty ESET ve verzi 7 a novější: Po odebrání politiky se nastavení vrátí na původní, které
bylo aplikováno předchozí politikou. Pokud stanice přestane být členem dynamické skupiny, na kterou byla
aplikována politika, klient již nebude nastavení z dané politiky používat.
– pomocí tohoto příznaku se
nebude dané nastavení v politice aplikovat a vrátí se na klientovi výchozí hodnoty (pokud jej neovlivňuje
další politika).

Slučování politik
Výsledné nastavení, které se aplikuje na klienta, vznikne sloučením všech aplikovaných politik

Poznámka
Doporučujeme vytvářet politiky od obecných (například s nastavením aktualizace) a přiřazovat je
globálním skupinám, až po politiky se specifickým nastavením (například blokování výměnných
médií) a přiřazovat je podskupinám nebo přímo konkrétním klientům. Důvodem je, že při slučování
politik je nastavení dříve aplikované politiky přepsáno nastavením z později aplikované politiky
(pokud není v politice řečeno jinak pomocí příznaku).
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Průvodce vytvořením nové politiky
Politiky jsou řazeny podle kategorií reprezentovány jednotlivými ESET produkty. Pro přehlednost jsou politiky dále
rozděleny na předdefinované a vámi vytvořené (uživatelské).
Politiky slouží pro vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET stejně, jako kdybyste požadované změny
prováděli přímo na klientovi v Rozšířeném nastavení. Na rozdíl od politik v Active Directory, politiky v ESMC
neumožňují provádění skriptů ani příkazů. Pro rychlejší nalezení požadované položky v politice můžete použít
vyhledávání. Pokud do vyhledávání zadáte například výraz "HIPS", zobrazí se pouze relevantní sekce. Pokud
kliknete v pravé části konfigurační šablony na ikonu , zobrazí se relevantní nápověda daného bezpečnostního
produktu.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Vytvoření nové politiky
1.Klikněte na tlačítko Akce > Nová.
2.V této části zadejte obecné informace o vytvářené politice, jako je název, a volitelně popis. Pro přiřazení
štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
3.Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET produkt, pro který chcete vytvořit politiku.
4.Pomocí příznaků určete, jak má politika dané nastavené zpracovat.
5.Vyberte klienty, kterým chcete politiku přiřadit. Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno
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se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku
aplikovat, a klikněte na tlačítko OK.
6.Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko
Dokončit.

Příznaky
Každému nastavení v politice můžete přiřadit příznak a ovlivnit výsledné nastavení při jejich slučování.
Prostřednictvím příznaku určíte, jak má politika dané nastavení zpracovat.
U každého nastavení můžete použít jeden z následujících příznaků:
Ignorovat – nastavení nebude tuto politikou propsáno na klienta. Může jej uživatel měnit, případně bude
přepsáno jinou politikou.
Použít – nastavení s tímto příznakem bude odesláno klientovi. Může být přepsáno politikou, která se aplikuje
později. Při aplikování politiky na klienta se nastavení změní na to, které je v politice definované, bez ohledu na to,
jak bylo nastavené lokálně. Uživatel jej nemůže měnit, případně bude přepsáno jinou politikou.
Vynutit – nastavení s tímto příznakem má nejvyšší prioritu a nemůže být přepsáno jinou politikou
uplatňovanou později (i v případě, že má stejný příznak). To zajistí, že se nastavení nezmění ani po sloučení všech
politik.
Pro snadnější orientaci v konfiguraci se u každé sekce zobrazuje číslo. Toto číslo reprezentuje počet nastavení,
která jste v dané sekci vynutili, a chcete je na klientské stanici aplikovat. Zároveň se další číslo zobrazuje vedle
názvu jednotlivých kategorií (ve stromové struktuře vlevo). Toto číslo reprezentuje počet nastavení ve všech
podsekcích. Tímto způsobem snadno zjistíte, kolik nastavení/pravidel aplikujete.
Pro pohodlnější konfiguraci produktu můžete:
• aplikovat všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky ,
• odstranit všechny příznaky v dané sekci pomocí ikonky .

Důležité
Bezpečnostní produkty ESET ve verzi 7 a novější:
– pomocí tohoto příznaku se nebude dané nastavení v politice aplikovat a vrátí se na klientovi
výchozí hodnoty (pokud jej neovlivňuje další politika).

Jak uživatelům přidělit přístup ke všem politikám:
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Příklad
Administrator chce Filipovi přidělit oprávnění pro vytváření i úpravu politik v jeho skupině a zároveň
chce, aby Filip viděl politiky, které Administrator vytvořil. Politiky, které vytvořil Administrator,
budou mít příznak Vynutit. Uživatel Filip uvidí všechny politiky, ale není schopen upravovat
politiky, které vytvořil Administrator. Je to z důvodu, že má nad statickou skupinou Všechna zařízení
pouze oprávnění pro čtení politik. Dále Filipovi přidělíme oprávnění pro vytváření politik v jeho
domovské skupině San Diego.
Administrator musí provést tyto kroky:
Vytvoření prostředí
1.Vytvoří novou statickou skupinu s názvem San Diego.
2.Vytvoří novou sadu oprávnění s názvem Politiky – Všechna zařízení – Filip, ve které jako statickou
skupinu nastaví Všechna zařízení a u položky Politiky nastaví oprávnění Číst. Toto oprávnění umožní
Filipovi zobrazit si politiky, které vytvořil Administrator.
3.Vytvoří novou sadu oprávnění s názvem Filipovi politiky, ve které jako statickou skupinu nastaví
San Diego. Dále u položky Politiky a Skupiny a počítače nastaví oprávnění Zápis. Toto oprávnění
umožní Filipovi vytvářet a upravovat politiky v jeho domovské skupině (San Diego).
4.Vytvoří nového uživatele s názvem Filip a v sekci Oprávnění vybere výše vytvořené sady
oprávnění.
Vytvoření politik
5.Vytvoří novou politiku s názvem Všichni – Zapnout firewall. V sekci Nastavení vybere z
rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows. V konfigurační šabloně přejde do větve Síťová
ochrana > Firewall > Obecné a u všech nastavení aplikuje příznak Vynutit. V sekci Přiřadit vybere
skupinu Všechna zařízení.
6.Vytvoří novou politiku s názvem Filip– Zapnout firewall. V sekci Nastavení vybere z rozbalovacího
menu ESET Endpoint for Windows. V konfigurační šabloně přejde do větve Síťová ochrana >
Firewall > Obecné a u všech nastavení aplikuje příznak
Použít. V sekci Přiřadit vybere skupinu
San Diego.
Výsledek
Politiky, které vytvořil Administrator se aplikují jako první, protože jsou přiřazeny nejnadřazenější
skupině Všechna zařízení. Nastavení s příznakem Vynutit má nejvyšší prioritu a nemůže být
přepsáno politikou aplikovanou později. Následně se aplikují politiky vytvořené Filipem.
Vyberte skupinu San Diego, klikněte na konkrétní počítač a z kontextového menu vyberte možnost
Zobrazit detaily. Následně přejděte na záložku Konfigurace > Aplikované politiky a uvidíte výsledné
pořadí aplikovaných politik.

První politiku vytvořil Administrator, druhou Filip.

Správa politik
Politiky jsou řazeny podle kategorií reprezentovány jednotlivými ESET produkty. Pro přehlednost jsou politiky dále
rozděleny na předdefinované a vámi vytvořené (uživatelské).
Seznam dostupných akcí nad politikami:

227

Zobrazit detaily Kliknutím si zobrazíte detailní informace o vybrané politice.
Po kliknutí se zobrazí průvodce pro vytvoření nové politiky.
Nová…
Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

Změnit…

Kliknutím upravíte již existující politiku.

Duplikovat…

Po kliknutí vytvoříte kopii již existující politiky. Vyžadováno je pouze zadání nového názvu.

Změnit přiřazení Prostřednictvím této možnosti přiřadíte politiku klientovi nebo skupině klientů.
Kliknutím odstraníte vybranou politiku. Doporučujeme prostudovat informace týkající se
Odstranit…
odebrání politik a vliv této akce na konfiguraci produktu.
Klikněte na tlačítko Politiky > Importovat a vyberte soubor, který chcete importovat.
Importovat…
Prostřednictvím této možnosti můžete naimportovat zálohované politiky z externího .dat
souboru, který jste dříve exportovali z ESMC Web Console. Není možné importovat .xml
soubor, který obsahuje nastavení exportované z koncového bezpečnostního produktu ESET.
Importované politiky se zobrazí v sekci Uživatelské politiky.
Pomocí zaškrtávacího pole vyberte politiky, které chcete exportovat, klikněte na tlačítko
Exportovat…
Akce a vyberte možnost Exportovat…. Následně se politiky exportují do .dat souboru. Pro
exportování všech politik v dané kategorii klikněte na zaškrtávací pole v záhlaví tabulky.
Přístup skupiny Pomocí této možnosti přesunete politiku do jiné statické skupiny a umožníte k ní přístup
dalším uživatelům.

Jak se politiky aplikují na klienta
Skupiny a počítače mohou mít přiřazeno libovolné množství politik. Počítač se může nacházet hluboko ve
stromové struktuře, kdy na každou ze skupin se aplikují samostatné politiky.
Nejdůležitějším kritériem pro aplikování politiky (výsledného nastavení) je jejich pořadí. To je odvozeno od pořadí
skupiny a pořadí, ve kterém jsou politiky na skupinu aplikovány.
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Výsledná politika, která se na klienta aplikuje, se sestaví po provedení následujících kroků:
1.Zjištění pořadí skupin, ve kterých se klient nachází,
2.Načtení politik ze všech skupin, ve kterých se klient nachází,
3.Sloučení politik do výsledné politiky.

Pořadí skupin
Politiky mohou být přiřazeny skupinám a aplikovány v požadovaném pořadí. Při zjišťování pořadí politik, ve
kterém se budou aplikovat na koncové zařízení, se používají níže uvedená pravidla.
Pravidlo 1: Statické skupiny jsou vyhodnocovány od svého kořene, tedy nejnadřazenější statické skupiny Všechna
zařízení.
Pravidlo 2: V každém uzlu jsou nejprve prohledány statické skupiny, dle jejich pořadí – podle algoritmu prohlídka
do šířky.
Pravidlo 3: Po projití všech statických skupin v daném uzlu se prochází dynamické skupiny.
Pravidlo 4: Prochází se všichni potomci dynamické skupiny, podle jejich pořadí.
Pravidlo 5: Na každé úrovni dynamické skupiny se zjišťuje, zda nemá potom. Pokud ano, přidá se do seznamu a
následně prohledá. Pokud skupina nemá žádné potomky, přechází se na další skupinu na stejné úrovni (dle
algoritmu prohlídka do hloubky).
Pravidlo 6: Prohlídka stromu končí u klientského zařízení.

Důležité
Politika se aplikuje na počítač. To znamená, že prohlídka stromu končí u počítače, na který se má
aplikovat.
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Na základě výše uvedených pravidel se na počítače aplikují politiky v tomto pořadí:

PC1: PC2: PC3: PC4:
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1.ALL 1.ALL 1.ALL 1.ALL
2.SG1 2.SG2 2.SG2 2.SG2
3.PC1 3.DG1 3.SG3 3.SG3
4.DG3 4.PC3 4.DG4
5.PC2
5.DG5
6.DG6
7.PC4

Získání seznamu politik
Po získání seznamu skupin dojde k načtení politik, které mají dané skupiny přiřazeny. Politiky se načítají ve
stejném pořadí, v jakém jsou aplikovány na skupiny. Prioritu (pořadí) politiky můžete měnit. Každá politika je
platná pro konkrétní produkt (ESET Endpoint Security, ESET Management Agenta, …).

Poznámka
Pokud skupina nemá přiřazenou žádnou skupinu, bude ze seznamu odstraněna.
Statickým i dynamickým skupinám máme v našem případě přiřazeny tři politiky (viz obrázek):
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Pořadí, ve kterém se politiky aplikují na počítač
V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny skupiny a k nim přiřazené politiky.
1.Všechna zařízení - >odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku
2.Statická skupina 2 -> získáme Politiku 1 a 2
3.Statická skupina 3 -> odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku
4.Dynamická skupina 1 -> získáme Politiku 1 a 2
5.Dynamická skupina 3 -> odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku
6.Dynamická skupina2 -> získáme Politiku 3
7.Dynamická skupina 4 -> odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku
8.DG 5 (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)
9.DG 6 (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)
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10. Počítač ->odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku

Finální seznam politik, které se budou na klienta aplikovat:
1.Politika 1
2.Politika 2
3.Politika 1
4.Politika 2
5.Politika 3

Slučování politik
Pokud je na produkt ESET již aplikována jiná politika, při aplikování další dojde ke sloučení stejných nastavení.
Politiky se slučují postupně. Při slučování pravidel platí pravidlo, že nastavení z naposledy načtené politiky
přepisuje nastavení z dříve načtené politiky. Pro změnu tohoto chování, resp. vynucení konkrétního nastavení,
můžete použít příznaky. U seznamů může být dále nastaveno, co se má při sloučení stát – zda dojde k nahrazení,
přidání záznamů na začátek nebo konec).
Mějte na paměti, že výslednou nastavení ovlivňuje hierarchie skupin a pořadí politik. Sloučení dvou politik může
vrátit odlišný výsledek, pokud změníte jejich pořadí.
V případě seznamů (výjimek, pravidel firewallu, ...) se můžete rozhodnout co se stane, pokud bude stejná položka
definována ve více politikách. Tímto můžete stejné nastavení definovat ve více politikách.
• Nahradit: tato možnost je použita jako výchozí. Znamená, že každá později aplikovaná politika přepíše
seznam položek definovaný v dříve aplikované politice.
• Přidat na konec: pokud aplikujete stejné nastavení ve více politikách, při použití této možnosti se seznam
položek přidá k již existujícímu. Definované záznamy z této politiky se přidají na konec seznamu, který
vznikne sloučením politik.
• Přidat na začátek: pokud aplikujete stejné nastavení ve více politikách, při použití této možnosti se seznam
položek přidá k již existujícímu. Definované záznamy z této politiky se přidají na začátek seznamu (budou
tedy nadřazeny ostatním položkám/pravidlům), který vznikne sloučením politik.

Sloučení lokálních seznamů se seznamy definovanými v politikách
Poslední verze bezpečnostních produktů ESET (seznam podporovaných verzí naleznete v tabulce níže) přináší
podporu slučování seznamů definovaných na lokální stanici se seznamy definovanými prostřednictvím politik.
Standardně se seznamy (například webových stránek) definované na lokální stanici přepíší seznamy definovanými
v politice. V případě potřeby můžete definovat, jak se oba seznamy sloučí. Definovat můžete následující možnosti
slučování:
•
•

tato ikonka představuje možnosti pro slučování politik
tato ikonka představuje možnosti pro slučování lokálního nastavení s politikami

Možnosti sloučení jsou stejné: Nahradit, Přidat na začátek, Přidat na konec.
Seznam produktů podporujících lokální a vzdálené seznamy:
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Bezpečnostní produkt ESET
Verze
ESET Endpoint pro Windows
7+
ESET Mail Security pro Microsoft Exchange
6+
ESET File Security pro Windows Server
6+
ESET Mail Security pro IBM Domino
6+
ESET Security pro Kerio
6+
ESET Security pro Microsoft SharePoint Server 6+

Důležité
Odebrání politik v bezpečnostních produktech ve verzi 7 a novějších
Po odebrání politiky se nastavení vrátí na původní, které bylo aplikováno předchozí politikou.
– pomocí tohoto příznaku se nebude dané nastavení v politice aplikovat a vrátí se na klientovi
výchozí hodnoty (pokud jej neovlivňuje další politika).

Příklad slučování politik
V tomto příkladu si ukážeme a vysvětlíme:
• Jak aplikovat politiku na ESET Endpoint,
• Jak fungují příznaky a slučují se seznamy.
Uživatel Administrator chce docílit následujícího stavu:
• Zakázat pobočce San Diego přístup na webové stránky www.forbidden.uk, www.deny-acces.com,
www.forbidden-websites.uk a www.forbidden-website.com.
• Povolit Marketingovému oddělení přístup na stránky www.forbidden.uk , www.deny-acces.com.
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Administrator musí provést tyto kroky:
1.Administrator již má vytvořenou statickou skupinu San Diego office a Marketing department, která je
jejím potomkem.
2.V hlavním menu v sekci Politiky vytvoří novou politiku:
i.Pojmenuje ji San Diego office.
ii.V sekci Nastavení vybere ESET Endpoint for Windows.
iii.V konfigurační šabloně přejde do větve Web a mail > Ochrana přístupu na web > Správa URL adres.
iv.Kliknutím na možnost Změnit se u dané položky zvýrazní příznak (Použít).
v.V zobrazeném okně vybere Seznam blokovaných adres a klikne na tlačítko Změnit.
vi.Do seznamu přidá požadované adresy: www.forbidden.uk, www.deny-access.com,
www.forbidden-websites.uk a www.forbidden-website.com. Uloží seznam blokovaných webových
stránek.
vii. V sekci Přiřadit vybere statické skupiny San Diego Office a její podskupinu Marketing Department.
viii. Vytvoření politiky potvrdí kliknutím na tlačítko Dokončit.
Prostřednictvím této politiky zakázal administrátor přístup na definované stránky ze zařízení, která se nachází ve
statické skupině San Diego office a Marketing department.

3.Pro povolení přístupu marketingovému oddělení na vybrané adresy musí administrátor vytvořit další
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politiku.
i.Pojmenujte ji Marketing department.
ii.V sekci Nastavení vybere ESET Endpoint for Windows.
iii.V konfigurační šabloně přejde do větve Web a mail > Ochrana přístupu na web > Správa URL adres.
iv.Klikne na ikonu (Použít), vybere možnost přidat na začátek a klikne na tlačítko Změnit. Tím zajistí,
že se při sloučení politik položky nepřepíší, ale přidají se na začátek existujícího seznamu.
v.V zobrazeném okně vybere Seznam blokovaných adres a klikne na tlačítko Změnit.
vi.Do seznamu přidá požadované adresy: www.forbidden.uk, www.deny-access.com. Uloží seznam
povolených webových stránek.
vii. V sekci Přiřadit vybere statickou skupinu Marketing Department.
viii. Vytvoření politiky potvrdí kliknutím na tlačítko Dokončit.
Prostřednictvím této politiky povolil administrátor přístup na definované stránky ze zařízení, která se nachází ve
statické skupině Marketing department.

4.Výsledná konfigurace bude obsahovat seznam adres definovaný v politice San Diego office a seznam z
politiky Marketing department. Administrátor si to na koncové stanici můžete ověřit přímo v produktu.
Otevře si jeho rozšířená nastavení (v hlavním okně programu stiskne klávesu F5), přejde do větve Web a
mail > Ochrana přístupu na web > Správa URL adres a klikne na tlačítko Změnit. Následně se zobrazí
konfigurace správy URL adres.
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Výsledná konfigurace bude obsahovat:
1. Seznam adres z politiky San Diego Office.
2. Seznam adres z politiky Marketing Department.

Vzdálená konfigurace produktu prostřednictvím ESMC
Politiky slouží pro vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET stejně, jako kdybyste požadované změny
prováděli přímo na klientovi v Rozšířeném nastavení. Na rozdíl od politik v Active Directory, politiky v ESMC
neumožňují provádění skriptů ani příkazů.
Od verze 6 můžete v bezpečnostních produktech můžete odlišně nastavit reportování stavů a ovlivnit, které se
zobrazí uživateli, a které se budou zasílat do konzole. Toto nastavení naleznete v konfiguraci produktu v sekci
Uživatelské rozhraní > Prvky uživatelského rozhraní > Stavy:
• Zobrazit uživateli – stav produktu se uživateli zobrazí v hlavním okně programu,
• Odeslat do ESMC – stav produktu bude reportován do ESMC.
Připravili jsme pro vás několik vzorových příkladů, jak prostřednictvím politik konfigurovat produkty ESET:
• Konfigurace ESET Management Agenta
• Konfigurace ESET Rogue Detection Sensor
• Vložení APNS/DEP certifikátu prostřednictvím politiky pro registraci iOS zařízení
• Vytvoření politiky pro nastavení Exchange ActiveSync účtu v iOS zařízení
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Přiřazení politiky skupině
Poté, co politiku vytvoříte, ji můžete jedním z následujících kroků přiřadit Statické nebo Dynamické skupině.
Provést to můžete dvěma způsoby:

První možnost
V sekci Politiky vyberte politiku a klikněte na tlačítko Akce > Zobrazit detaily. Přejděte na záložku Přiřazeno k a
klikněte na Přiřadit skupině. Následně si ze seznamu vyberte požadovanou statickou nebo dynamickou skupinu a
potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Druhá možnost
1.V sekci Počítače klikněte na ikonu ozubeného kolečka
vyberte možnost Správa politik….
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u požadované skupiny a z kontextového menu

2.V dialogovém okně Pořadí uplatňovaných politik klikněte na tlačítko Přiřadit politiku.
3.Ze seznamu vyberte politiku, kterou chcete aplikovat na skupinu a pokračujte kliknutím na tlačítko OK.
4.Klikněte na tlačítko Zavřít.
Pro ověření, že je politika přiřazená skupině se v sekci skupiny přepněte na záložku Politiky.
Pro ověření, na jaké skupiny je politika aplikována vyberte možnost Zobrazit detaily > Aplikováno na.

Poznámka
Pro více informací přejděte do kapitoly Politiky.

Přiřazení politiky klientovi
Pro přiřazení politiky klientské stanici přejděte v hlavním menu do sekce Politiky, vyberte politiku a klikněte na
tlačítko Akce > Zobrazit detaily. Přejděte do sekce Přiřazeno k a klikněte na Přiřadit klientovi.
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Vyberte cílové zařízení a klikněte na tlačítko OK. Politika se přiřadí všem vámi vybraným zařízením (aplikuje se
však až když se zařízení připojí k serveru).

240

Seznam všech klientů, kterým je politiky přiřazena (nemusí znamenat, že je již aplikována), naleznete na záložce
Přiřazeno k.

Konfigurace ERA 6.x Proxy prostřednictvím politiky
Důležité
Z důvody změny replikačního protokolu se není ESET Management Agent od verze 7 schopen
připojit k ERA. Agenti ve verzi 6.x se mohou prostřednictvím ERA Proxy k serveru ve verzi 7 připojit.
Pro přechod na novou verzi v prostředích s proxy postupujte podle migračního scénáře.
Konfiguraci ERA Proxy je možné změnit výhradně prostřednictvím politiky. Zpravidla to využijete ke změně
intervalu připojení nebo adresy serveru, ke kterému se má proxy připojovat. Pro vytvoření politiky přejděte v
hlavním menu do sekce Politiky a upravte stávající nebo si vytvořte novou.

Připojení
Port Security Management Center (změna vyžaduje restart!) – port, na kterém mezi sebou komunikuje ESET
Security Management Center Server a ostatní komponenty ESMC infrastruktury. Změnu musíte provést také v
nastavení serveru a následně je potřeba restartovat službu ESMC Server.
Připojovat se k těmto serverům – v této části můžete po kliknutí na Změnit seznam serverůdefinovat/změnit IP
adresu nebo název serveru, ke kterému se má ERA Proxy připojovat. Definovat můžete záznamů, které má agent
zkusit pro spojení se s ERA serverem. Tuto možnost zpravidla využijete při změně IP adresy ERA / ESMC Serveru
nebo migraci.
Limit dat – nastavte maximální velikost souboru, který se může na ESMC Server odeslat.
Interval připojení – zadejte interval, ve kterém se bude proxy připojovat k ESMC. Pro definování můžete použít
také a CRON výraz.
Certifikát – certifikát, který používá ERA Proxy pro ověření zabezpečeného spojení. Klikněte na Změnit certifikát a
vyberte certifikát, který chcete aby ERA Proxy používala. Více informací naleznete v kapitole Klientské certifikáty,
případně Změna certifikátu.

Rozšířená nastavení
Diagnostika – v této části můžete aktivovat/vypnout odesílání informací o pádech ESMC Serveru do společnosti
ESET.
Protokolování – v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud
vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Vybráním možnosti Fatal se do protokolu zapíší
nejvýše kritické informace.
Přiřadit
Vyberte klienty, kterým chcete politiku přiřadit. Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi
statickými i dynamickými skupinami. Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat, a klikněte
na tlačítko OK.
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Souhrn
Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.

Jak použít režim dočasné změny nastavení?
Uživatelům používajícím na Windows produkty ESET ve verzi 6.5 a novější mohou využít režim dočasné změny
nastavení. Tento režim jim umožní měnit nastavení, které je jinak vynucenou politiku, a není možné jej lokálně
měnit. Dočasně měnit nastavení mohou vámi definovaní uživatelé z Active Directory, případně všichni uživatelé za
předpokladu, že znají heslo. Režim dočasné změny nastavení může být aktivní nejvýše 4 hodiny.

Varování
• Režim dočasné změny nastavení nelze vzdáleně z ESMC Web Console ukončit.
Vypne se automaticky po uplynutí stanového intervalu, případně jej uživatel
může deaktivovat ručně.
• Uživatel, který použije režim dočasné změny nastavení, musí mít rovněž
oprávnění administrátora Windows. V opačném případě nebude schopen uložit
změny v nastavení produktu ESET Endpoint Security.
• Ověřování Active Directory skupiny je ve spravovaném prostředí podporováno
v následujících produktech:
ESET Endpoint Security
ve verzi 7.0.2100.4 a novější.
ESET File Security pro Microsoft Windows Server ve verzi 6.5.12013.0 a novější.
ESET Mail Security pro IBM Domino
ve verzi 6.5.14020.0 a novější.
ESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server ve verzi 6.5.10019.1 a novější.
Pro povolení režimu dočasné změny nastavení na konkrétní stanici:
1.V hlavním menu přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.
2.V sekci Obecné zadejte název politiky, volitelně popis.
3.V sekci
Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows.
4.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto možnost
aktivujte a nastavte její parametry.
5.V sekci
Přiřadit vyberte konkrétní stanici nebo skupinu zařízení, na které chcete politiku uplatnit.
6.Souhrnné informace naleznete v sekci
Přehled a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

242

Příklad
Uživatel Filip měl problém s přístupem na konkrétní webovou stránku. Administrátor se rozhodl, že
umožní Filipovi dočasně měnit nastavení, aby mohl svépomocí identifikovat příčinu. Filip provedl
změny v konfiguraci programu a nyní mu přístup na web funguje. Administrátor si následně jeho
konfiguraci vzdáleně stáhl do ESMC a převedl do politiky.
Administrátor k tomu využil tento postup:
1.V hlavním menu přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.
2.Zadejte název nové politiky, volitelně popis. V sekci
Nastavení vyberte z rozbalovacího menu
ESET Endpoint for Windows.
3.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto
možnost aktivujte, nastavte limit na 1 hodinu a vyberte konkrétního uživatele z Active Directory.
4.Přiřaďte politiku požadované stanici (v našem případě počítači Filipa) a politiku uložte kliknutím na
tlačítko Dokončit.
5.Uživatel Filip má nyní v rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně
programu možnost pro dočasnou změnu nastavení a může měnit konfiguraci programu.
6.V ESMC Web Console na záložce Počítačenajděte konkrétní stanici (v našem případě Filipa) a
klikněte na možnost Zobrazit detaily.
7.Přejděte na záložku Konfigurace a klikněte na tlačítko Vyžádat konfiguraci. Tím naplánujete
získání konfigurace s podmínkou spuštění Ihned.
8.Vyčkejte, než agent zašle serveru konfiguraci produktu. Vyberte požadovaný produkt, jehož
nastavení chcete získat, a klikněte na tlačítko Otevřít konfiguraci.
9.Klikněte na tlačítko Převést do politiky.
10. Zadejte název nové politiky, volitelně popis.
11. V sekci Nastavení zkontrolujte konfiguraci a případně ji ještě upravte.
12. Přiřaďte politiku požadované stanici (v našem případě Filipovi).
13. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Dokončit.
14. Nezapomeňte stanici, kterou používá Filip, odebrat politiku, která mu umožnila dočasně měnit
nastavení produktu.
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Uživatelé zařízení
V této části můžete spravovat uživatele a skupiny uživatelů. Tuto možnost lze využít ke spárování uživatelů se
zařízením, a zajistit tak synchronizaci informací o uživateli. Doporučujeme začít vytvořením úlohy na synchronizaci
uživatelů, a načíst je z Active Directory. Po vytvoření počítače jej můžete přiřadit konkrétnímu uživateli. Díky tomu
snadno najdete počítač, který je uživatele, a zobrazit si o něm související informace.
V této části můžete rovněž spravovat uživatele a skupiny uživatelů pro potřeby správy iOS zařízení. Ta je
zajišťována prostřednictvím ESET Mobile Device Management pro iOS politik přiřazených iOS zařízením. Následně
můžete načtené informace o uživatelích upravovat podle potřeby a přidat jim vlastní atributy.

Důležité
Nezaměňujte Uživatele zařízení s uživateli, kteří mají přístup do ESMC Web Console. Pro správu
uživatelů, kteří mohou používat ESMC, přejděte do sekce Další > Uživatelé.
• Uživatelé, kteří nemají přiřazeno žádné zařízení, jsou zvýrazněni v seznamu oranžově. Pro přiřazení zařízení
klikněte na uživatele, v kontextovém menu vyberte možnost Změnit… a přejděte do sekce Přiřazená
zařízení. Pro přiřazení zařízení uživateli klikněte na možnost Přiřadit zařízení.

• Přiřadit nebo odebrat zařízení uživateli můžete přímo z detailů počítače. V hlavním menu na záložce
Počítače najděte konkrétní zařízení, klikněte na něj a v kontextovém menu vyberte možnost Zobrazit
detaily. Uživatel může mít přiřazeno více zařízení. Následně v detailech zařízení v sekci Přehled klikněte na
možnost
Přidat uživatele na dlaždici Uživatelé. Tím daného uživatele přiřadíte přímo zařízení. Pokud již je
zařízení přiřazen uživatel, po kliknutí na jeho jméno si zobrazíte detailní informace.
• Uživatele a skupiny můžete pohodlně přesouvat také prostřednictvím techniky Drag & Drop. Vyberte
uživatele nebo skupinu, podržte pravé tlačítko myši a přesuňte ji.

Akce dostupné v kontextovém menu uživatele:
V kontextovém menu uživatele můžete provádět další akce. Více informací o jednotlivých ikonách naleznete v
kapitole legenda ikon.
Zobrazit detaily – kliknutím zobrazíte detailní informace jako je e-mailová adresa, lokalita nebo přiřazená
zařízení. Uživatel může mít přiřazeno více než jedno zařízení. Přímo v tomto dialogovém okně můžete uživatele
přejmenovat, přidat uživateli popis nebo změnit nadřazenou skupinu, do které patří. Vlastní atributy můžete
využít při vytváření iOS MDM politik.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.
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Přidání nových uživatelů
Pro přidání uživatele klikněte v hlavním menu na Uživatelé zařízení > Přidat uživatele. Tuto možnost, pro ruční
přidání uživatelů, využijte v případě, kdy uživatelé nebyli načteni prostřednictvím serverové úlohy Synchronizace
uživatelů.

Nejprve zadejte jméno uživatele. Z rozbalovacího menu Detekce konfliktů vyberte akci, která se má provést,
pokud již uživatel v ESMC existuje:
• Dotázat se při konfliktu: při výskytu kolize budete vyzváni k vybrání jedné z níže uvedených akcí.
• Přeskočit konfliktní uživatele: Uživatel se stejným jménem nebude přidán. Tuto možnost použijte také v
případě, kdy v ESMC využíváte vlastní atributy, a nechcete, aby došlo k jejich přepsání při synchronizaci s
Active Directory.
• Přepsat konfliktní počítače: Nový uživatel nahradí stávajícího uživatele v ESMC se stejným jménem.
Pokud má uživatel stejné SID, existující uživatel v ESMC bude odstraněn ze skupiny, ve které byl zařazen.

245

Pro přidání dalších uživatelů klikněte na +Přidat. Velké množství uživatelů můžete přidat hromadně importováním
z CSV, kdy nahrajete na server .csv soubor obsahující seznam uživatelů. Kopírovat a vložit – po kliknutí můžete
seznam adres zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV). Volitelně můžete přidat
popis, pro snadnější identifikaci uživatele.
Akci dokončete kliknutím na tlačítko Přidat. Uživatel se vytvoří v nadřazené skupině uživatelů.

Úprava uživatelů
V detailech uživatele můžete upravit obecné informace, stejně tak seznam přiřazených zařízení.

Poznámka
Pokud synchronizujete uživatele například z Active Directory, nastavte akci při výskytu konfliktu na
Přeskočit. V opačném případě by došlo k přepsání ručně definovaných atributů daty z Active
Directory.

Obecné
Pokud jste použili úlohu na synchronizaci uživatelů a potřebujete prázdné údaje doplnit (přidat telefon, emailovou adresu atp.), provedete to v této části.
Detaily uživatele zahrnují:
• Jméno uživatele a popis – výhradně pro informativní účely.
• E-mailová adresa – může být použita pro doručení oznámení.
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• Telefon a Kancelář – výhradně pro informativní účely.
• SID – můžete být využit v některých částech ESMC, které vyžadují informace z AD (například režim dočasné
změny nastavení).

Vlastní atributy
V této části kliknutím na Přidat nový můžete uživatelskému účtu přiřadit další atribut. Po kliknutí na tlačítko Přidat
nové si vyberte kategorii:
• Wi-Fi účty: Profily, prostřednictvím kterých můžete nakonfigurovat veškeré údaje pro přístup k firemní
bezdrátové síti.
• VPN účty: Prostřednictvím této možnosti můžete uživateli nadefinovat VPN včetně přihlašovacích údajů,
certifikátů a dalších požadovaných parametrů.
• Poštovní účty: Prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup k jeho poštovní schránce, která
využívá IMAP nebo POP3 protokol. Pokud využíváte Exchange server, využijte níže uvedené nastavení
Exchange ActiveSync.
• Exchange účty: Prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup k jeho MS Exchange poštovní
schránce, kontaktům, poznámkám atp.
• LDAP (alias atributu): Tuto možnost využijete, pokud ve společnosti používáte LDAP kontakty.
Prostřednictvím této možnosti spárujete LDAP kontakty s iOS kontakty.
• CalDAV: Prostřednictvím této možnosti nastavíte uživateli přístup ke kalendáři splňujícím CalDAV
parametry.
• CardDAV: Prostřednictvím této možnosti nastavíte synchronizaci CardDAV kontaktů.
• Odebírané kalendáře: Pokud jste nadefinovali CalDAV kalendáře, v této části můžete nastavit, ke kterým
má mít pouze přístup ke čtení.
Některé atributy můžete použít jako proměnné při vytváření politiky pro iOS zařízení. Například, Přihlášení
${exchange_login/exchange} nebo E-mailová adresa ${exchange_email/exchange}.
247

Přiřazená zařízení
V této části můžete vybrat konkrétní zařízení, které uživateli patří. Po kliknutí na Přidat počítače se zobrazí
seznam všech statických a dynamických skupin obsahující zařízení. Vyberte požadované zařízení a klikněte na
tlačítko OK.
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Vytvoření nové skupiny uživatelů
Pro vytvoření nové skupiny uživatelů přejděte v hlavním menu do sekce Uživatelé zařízení. Vyberte nadřazenou
skupinu, klikněte na ozubené kolečko
a vyberte možnost
Nová skupina uživatelů….

Obecné
Nejprve zadejte Název nové skupiny uživatelů. Pole Popis je nepovinné. V případě potřeby si můžete změnit
nadřazenou skupinu. Jako nadřazená skupina se použije skupina, kterou jste vybrali předtím, než jste otevřeli
tohoto průvodce. Pro změnu nadřazené skupiny klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu a vyberte
požadovanou skupinu. Nadřazená skupina může být libovolná (statická i dynamická). Pro dokončení akce klikněte
na tlačítko Dokončit.

Prostřednictvím sad oprávnění můžete specifikovat, kteří administrátoři v Web Console budou mít k této skupině
přístup. Díky tomu můžete definovat uživatele, kteří budou mít v ESMC Web Console přístup ke skupinám
uživatelům. V případě potřeby můžete uživatelům omezit přístup k částem ESMC Web Console. Tito uživatelé
budou schopni spravovat pouze dané skupiny uživatelů.

Oznámení
Oznámení představují účinný a pohodlný nástroj pro zjištění stavu vaší sítě. Při výskytu definované události (na
základě konfigurace oznámení) ve vaší síti si můžete nechat zaslat upozornění jako SNMP Trap, na syslog server
nebo prostřednictvím e-mailu. K dispozici máte několik předdefinovaných automatických oznámení zaměřené na
detekci hrozeb, informování o zastaralých verzí produktů ve vaší síti atp. Podrobné informace o oznámení a jeho
podmínce spuštění naleznete v popisu oznámení.
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• Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do
zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn
modře.
oNázev oznámení
oPopis oznámení
oUživatelské jméno – uživatel, který naposledy upravil oznámení a pod nímž se aktivuje.
• Pro vytvoření nového oznámení klikněte v dolní části na tlačítko Nové oznámení.
• Pro úpravu existujícího oznámení na něj klikněte a následně na tlačítku Akce máte k dispozici tyto
možnosti:
oZobrazit detaily: Kliknutím si zobrazíte detailní informace zahrnující konfiguraci a způsob distribuce. Pro
zobrazení náhledu oznámení klikněte na možnost Zobrazit náhled zprávy.
oŠtítky: Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.
oZměnit: kliknutím můžete upravit parametry a způsob doručení oznámení.
oOdstranit: kliknutím odstraníte oznámení.
oDuplikovat: ve své domovské skupině vytvoříte kopii oznámení se stejnými parametry.
oZapnout / Vypnout: pomocí této možnosti nastavte Stav oznámení. Vypnutá oznámení nejsou
vyhodnocována a zasílána.
oPřístup skupiny: Kliknutím přesunete vybrané oznámení do jiné statické skupiny.

Oznámení, uživatelé a oprávnění
Podobně jako serverové úlohy je použití oznámení vázáno na oprávnění uživatele. Oznámení se vždy spustí pod
uživatelem, který naposledy oznámení upravoval. Uživatel uvidí pouze oznámení, ke kterým má přístup. V rámci
oznámení obdržíte data výhradně z objektů, ke kterým máte přístup (alespoň pro čtení).

Důležité
Pro správnou funkčnost oznámení je nezbytné, aby uživatel měl potřebná oprávnění ke všem
odkazovaným objektům (zařízením, skupinám, šablonám, ...). Obecně k tomu stačí oprávnění Číst a
Použít. Pokud uživatel nemá potřebná oprávnění, nebo o ně kdykoli přijde, oznámení nebude
fungovat. Nefunkční oznámení budou zvýrazněna oranžově a upozornění se zašle uživateli na
definovaný e-mail v oznámení.
Vytvoření oznámení – pro vytvoření oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení ve své
domovské skupině. Všechna nově vytvořená oznámení se uloží do jeho domovské skupiny.
Úprava oznámení – pro změnu oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení v konkrétní
statické skupině.
Odebrání oznámení – pro odebrání oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení v
konkrétní statické skupině.

Klonování a VDI
Pro detekci klonovaných stanic máme předpřipravena tři oznámení, které si můžete v případě potřeby upravit
nebo je využít při tvorbě vlastních.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
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• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Příklad
Filip, jehož domovskou skupinou je Filipova skupina, chce odstranit (případně upravit) Oznámení 1:
Protože oznámení vytvořil Petr, je umístěno v jeho domovské skupině. Aby mohl Filip upravit
Oznámení 1:
• Filip musí mít přiřazenou sadu oprávnění s hodnotou Zápis u položky Oznámení.
• V sadě oprávnění musí být vybrána Petrova skupina v sekci Statické skupiny.

Správa oznámení
Přístup k oznámením získáte po kliknutí v hlavním menu na ikonu Oznámení. V zobrazené sekci konzole máte k
dispozici tyto možnosti:
• Kliknutím na tlačítko Nové oznámení vytvoříte nové oznámení.
• V kontextovém menu oznámení máte k dispozici následující možnosti:
Kliknutím aktivujete/deaktivujete zasílání oznámení.
Zapnout /
Vypnout
Změnit...

Kliknutím změníte parametry oznámení.

Duplikovat...

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii oznámení.

Odstranit

Kliknutím odstraníte oznámení.

Přístup skupiny >
Přesunout

Kliknutím přesunete oznámení do jiné statické skupiny, aby k němu měli
přístup další uživatelé.

Nové oznámení
Pro zasílání oznámení e-mailem je nutné nejprve nakonfigurovat SMTP server.

Obecné
• Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářeného oznámení.
• Každé nově vytvořené oznámení je standardně zapnuté. V případě stávajících oznámení použijte pro jejich
aktivaci kontextové menu nebo při jejich úpravě využijte přepínače
a
. Oznámení můžete kdykoli
zapnout nebo vypnout.

Konfigurace
• Událost
Oznámení můžete vytvořit na základě výskytu třech typů událostí. Pro každý typ události jsou v sekci
konfigurace dostupné jiné možnosti. Dostupné jsou tyto typy událostí:
• Události na spravovaných počítačích
• Aktualizace stavu ESET Security Management Center
• Změna dynamické skupiny
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Rozšířená nastavení
Pomocí těchto možností můžete ovlivnit citlivost aktivace oznámení a
zabránit jejich nadměrnému zasílání. Pro více informací se podívejte do
kapitoly throttling.
Distribuce
V této části definujte způsob doručení oznámení.

Události na spravovaných počítačích
Tento typ události nesouvisí s dynamickými skupinami, ale je založen na událostech z bezpečnostních produktů
nainstalovaných na spravovaných stanicích. Pro vytvoření oznámení si vyberte kategorii a filtr konkrétní události.

Kategorie – vyberte jednu z následujících kategorií:
• Detekce firewallu
• Detekce antivirem
• Kontrola počítače
• HIPS
• Enterprise Inspector upozornění
• Blokované soubory
• První připojení počítače
• Obnovení identity počítače
• Vytvoření rozhodnutí o klonování počítače
• Nalezen nový MSP zákazník
V závislosti na vybrané kategorii se v sekci Nastavení > Filtrovat podle zobrazí dostupné události, podle kterých
můžete filtrovat. Hodnoty jsou porovnávány přímo s událostmi, které reportují klienti. Neposkytujeme seznam
možných hodnot, které mohou být reportovány.
Sledovaná statická skupina – vyberte statickou skupinu v níž budou události monitorovány.
Nastavení
V této části prostřednictvím filtru definujte konkrétní událost. Použít můžete vždy jen jeden operátor, který se
použije při vyhodnocování hodnot. Pro vytvoření filtru klikněte na Přidat filtr.

Aktualizace stavu ESET Security Management Center
Toto oznámení se odešle v případě, kdy dojde ke změně stavu objektu. Interval pro zaslání oznámení se odvíjí na
vybrané kategorii. Využít můžete některé z předdefinovaných nastavení nebo použít vlastní parametry.
Načíst předvolbu nastavení – kliknutím na tlačítko Vybrat si můžete vybrat některou z předdefinovaných
konfigurací. Pro vymazání konfigurace použijte tlačítko Vyčistit.
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Kategorie – vyberte kategorii objektů. Na základě tohoto výběru se v sekci Nastavení zobrazí odpovídající
možnosti konfigurace.
Sledovaná statická skupina – tato možnost je dostupná u kategorie, které souvisejí s klienty (Spravovaní klienti,
Instalované aplikace) a můžete pomocí ní definovat statickou skupinu, ve které chcete události sledovat. Pokud
skupinu nevyberete, automaticky se vztáhne na všechny objekty, ke kterým máte přístup.

Nastavení
V sekci Filtrovat podle vyberte spojku a zadejte hodnoty filtru. Při definování více hodnot se pro všechny hodnoty
v jednom filtru použije stejná spojka. Kliknutím na Přidat přidáte novou hodnotu do filtru. Při použití více filtrů se
v pro vyhodnocování použijte logický operátor AND (oznámení se zašle pouze v případě, kdy výsledek
vyhodnocení všech hodnot bude true – kladný).

Poznámka
Některé filtry mohou způsobit nadměrnou aktivaci zasílání oznámení. Proto doporučujeme použít
throttling pro agregaci oznámení.

Seznam dostupných filtrů
Kategorie
Certifikační
autority
Klientské
certifikáty
Spravovaní
klienti
Licence

Hodnota
Relativní časový
interval

Komentář
Vyberte relativní časový interval (platnost klientského certifikátu).

Nepřipojené počítače (v Hodnota mezi 0 a 100. Je možné použít pouze v kombinaci s filtrem
%)
Relativní časový interval.
Relativní časový
Vyberte období, ve kterém chcete sledovat konec platnosti licence.
interval
Využití licence (v %)
Hodnota mezi 0 a 100.
Klientské úlohy Úloha
Vyberte konkrétní úlohu. Pokud žádné nevyberete, vyhodnocovány
budou všechny.
Úloha je platná
Vyberte jednu z možností: Ano / Ne. Při vybrání možnosti Ne se
oznámení zašle v případě, kdy alespoň jedna z definovaných úloh bude
neplatná.
Serverové úlohy Počet (neúspěšné)
Počet selhání vybrané úlohy.
Poslední stav
Poslední reportovaný stav vybrané úlohy.
Úloha
Vyberte konkrétní úlohu. Pokud žádné nevyberete, vyhodnocovány
budou všechny.
Úloha je platná
Vyberte jednu z možností: Ano / Ne. Při vybrání možnosti Ne se
oznámení zašle v případě, kdy alespoň jedna z definovaných úloh bude
neplatná.
Relativní časový
Vyberte interval, ve kterém chcete událost sledovat.
interval
Instalované
Název aplikace
Úplný název aplikace. Pro sledování více aplikací použijte spojku je
aplikace
jeden z a přidejte další záznamy.
Výrobce aplikace
Úplný název výrobce. Pro sledování více výrobců použijte spojku je
jeden z a přidejte další záznamy.
Stav verze aplikace
Při vybrání možnosti Zastaralá se oznámení zašle v případě, kdy
alespoň jedna z aplikací není aktuální.
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Kategorie
Síťoví klienti

Oznámení

Hodnota
Klient
Stav serveru

Oznámení
Oznámení je zapnuté

Oznámení je platné

Komentář
Pokud je ESMC server přetížen zapisováním do protokolu. Možné
hodnoty:
• Normální – okamžitá odpověď serveru
• Omezeno – server odpovídá agentům jen jednou za hodinu
• Přetíženo - server neodpovídá agentům
Vyberte konkrétní oznámení. Pokud žádné nevyberete, vyhodnocovány
budou všechny.
Vyberte jednu z možností: Ano / Ne. Při vybrání možnosti Ne se
oznámení zašle v případě, kdy alespoň jedno z definovaných oznámení
bude vypnuté.
Vyberte jednu z možností: Ano / Ne. Při vybrání možnosti Ne se
oznámení zašle v případě, kdy alespoň jedno z definovaných oznámení
bude neplatné.

Změna dynamické skupiny
Toto oznámení se odešle při splnění definované podmínky nad sledovanou dynamickou skupinou. V rámci
jednoho oznámení můžete definovat pouze jednu podmínku pro konkrétní dynamickou skupinu.
Dynamická skupina – vyberte dynamickou skupinu, která bude vyhodnocována.

Nastavení – Podmínky
Vyberte typ podmínky, která aktivuje oznámení.
• Upozornit při každé změně obsahu dynamické skupiny
Upozornění se aktivuje, pokud se nové zařízení stane členem skupiny, případně některé ze zařízení přestane být
jejím členem.

Důležité
ESMC kontroluje obsah dynamických skupin každých 20 minut.
Příklad: pokud je první kontrola provedena v 10:00, další kontroly proběhnou v 10:20, 10:40 a 11:00.
V případě, že se změní stav dynamické skupiny v 10:05 a opětovně v 10:13, při kontrole provedené v
10:20 ESMC nerozpozná změní a neupozorní vás na to.
• Upozornit, pokud velikost skupiny překročí definovanou hodnotu
Vyberte operátor pro Velikost skupiny a zadejte Mezní hranici:
▪Větší než – oznámení se odešle, pokud velikost skupiny překročí mezní hranici.
▪Menší než – oznámení se odešle, pokud velikost skupiny klesne pod mezní hranici.
• Upozornit, pokud se velikost skupiny změní za určitou dobu
Definujte mezní hranici a časové období pro aktivaci oznámení. Mezní hranici můžete definovat na přesný počet
klientů nebo procentuálně (počet členů dynamické skupiny). Časové období definujte v minutách, hodinách
nebo dnech, po kterém dojde k vyhodnocení změny obsahu skupiny. Příklad: před sedmi dny byl na 10 klientech
nainstalován neaktuální bezpečnostní produkt a mezní hranice byla nastavena na 20. Pokud se počet klientů ve
skupině zvýší na 30, budete o tom informováni.
• Upozornit na změnu obsahu dynamické skupiny oproti porovnávané skupině
Oznámení se odešle, pokud se ve sledované dynamické skupině změní počet zařízení ve srovnání s jinou
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skupinou (statickou nebo dynamickou). Rozdíl ve velikosti – definujte mezní hranici při jejímž dosažení se
aktivuje oznámení.

Poznámka
Oznámení na dynamickou skupinu můžete vytvořit pouze . Pro zobrazení dynamických skupin
musíte mít oprávnění pro čtení do nadřazené statické skupiny.

Distribuce
Při vytváření oznámení je nutné vybrat alespoň jeden způsob jejího doručení.

Odeslat SNMP Trap
Vybráním této možnosti se při aktivaci oznámení odešle SNMP Trap. SNMP Trap je na SNMP Server doručen jako
nevyžádaná SNMP zpráva. Pro více informací přejděte do kapitoly Jak nakonfigurovat SNMP Trap službu.

Odeslat e-mailem
Vybráním této možnosti se při aktivaci oznámení odešle e-mail dle vámi definovaného nastavení. Standardně se
zasílá e-mail v HTML formátu s logem umístěným v patičce. V závislosti na možnostech přizpůsobení (v nastavení
serveru tuto možnost naleznete v sekci Přizpůsobení > Světlé pozadí) se může pozice loga lišit:
• žádný – logo produktu ESET Security Management Center bude umístěno v levé části patičky
• Co-branding – logo produktu ESET Security Management Center bude umístěno v levé části patičky a vaše
logo v pravé části
• White-labeling - nezobrazí se žádné logo produktu ESET Security Management Center, vaše logo bude
umístěno v levé části patičky
Po vybrání této možnosti je nutné zadat alespoň jednoho příjemce zprávy.
• E-mailová adresa – zadejte e-mailovou adresu příjemce oznámení.
• Klikněte na ikonu
přidáte dalšího příjemce.
• Pro přidání více uživatelů klikněte na Další >Přidat uživatele – kliknutím můžete vybrat příjemce ze
seznamu Uživatelů zařízení. Další > Importovat CSV... – seznam adres můžete importovat z CSV souboru.
• Další > Kopírovat a vložit – po kliknutí můžete seznam adres zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje
podobně jako Import CSV). Tato funkce funguje podobně jako import dat z CSV.

Odeslat do Syslogu
ESMC může oznámení a informace o událostech zasílat na váš Syslog server. Dále je možné na syslog server
přeposílat také exportované protokoly z klientských produktů. Z rozbalovacího menu Úroveň Syslogu vyberte
hodnotu, která bude oznámení přidělena. S definovanou úrovní bude oznámení odesláno na Syslog server.

Obecná pole v sekci Distribuce
• Náhled zprávy – v této části se uvidíte, jak bude oznámení vypadat. Náhled se zobrazuje v textové podobě.
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Pomocí proměnných si můžete přizpůsobit předmět i obsah zprávy. Proměnné budou vždy nahrazeny
aktuálními hodnoty z doby generování oznámení. Jejich použití je volitelné, nicméně vám pomohou při
filtrování zpráv a získání lepšího přehledu o vzniklé situaci.
oPředmět – předmět zprávy obsahující oznámení. Toto pole je nepovinné, ale vyplnění vám pomůže při
třídění došlých zpráv. Pro úpravu předmětu klikněte na ikonu . Použitím vhodného předmětu si
usnadníte třídění a filtrování zpráv.
oObsah – pro úpravu obsahu klikněte na ikonu .
• Obecné
oJazyk – jazyk výchozí zprávy. Mějte na paměti, že vámi definovaný text nebude přeložen do vybraného
jazyka.
oČasové pásmo – definujte časové pásmo pro proměnnou Čas výskytu (${timestamp}), kterou jste
použili ve vámi přizpůsobené obsahu oznámení

Příklad
Pokud k události došlo v 3:00 lokálního času, lokální čas je UTC+2 a časové pásmo jste nastavili na
UTC+4, uvedený čas v oznámení bude 5:00.
Pro vytvoření oznámení klikněte na tlačítko Dokončit.

Jak nakonfigurovat SNMP Trap službu
Pro úspěšný příjem SNMP zpráv je nejprve nutné správně nakonfigurovat SNMP Trap službu. Pro konfiguraci
postupujte podle následujících kroků, v závislosti na vašem operačním systému:

WINDOWS
Předpoklady
• Simple Network Management Protocol služba musí být nainstalována na počítači, na kterém běží ESMC
Server, stejně tak na počítači, kde je nainstalován SNMP trap aplikace pro příjem oznámení.
• Oba počítače musí být ve stejné podsíti.
• SNMP služba musí být konfigurována na počítači, na kterém běží ESMC Server.

Konfigurace SNMP služby (ESMC Server)
1.Stiskněte klávesy Win + R. Do zobrazeného pole zadejte příkaz Services.msc a potvrďte stisknutím klávesy
Enter nebo kliknutím na tlačítko OK. V seznamu najděte SNMP Service.
2.Na záložce Traps zadejte public do pole Community name a klikněte na tlačítko Přidat do seznamu.
3.Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte název/IP adresu nebo IPX adresu počítače, na kterém běží SNMP
trapping aplikace. Konfiguraci dokončete kliknutím na tlačítko Další.
4.Přejděte na záložku Zabezpečení. Klikněte na tlačítko Přidat pro zobrazení dialogového okna Konfigurace
SNMP služby. Přejděte na záložku Zabezpečení a klikněte na tlačítko Přidat pro zobrazení dialogového okna
Konfigurace SNMP služby. Oprávnění se následně přepne na POUZE PRO ČTENÍ. To je v pořádku.
5.Ujistěte se, že máte aktivní možnost Přijímat SNMP pakety od všech hostů a akci dokončete kliknutím na
tlačítko OK. SNMP služba je tímto nakonfigurovaná.

256

Konfigurace SNMP Trap aplikace (klientská stanice)
1.Ujistěte se, zda je na klientské stanici nainstalovaná SNMP služba.
2.Nainstalujte aplikaci pro příjem trapu.
3.Nakonfigurujte aplikaci tak, aby přijímal SNMP trapy z ESMC Server (zadejte IP adresu a port ESMC
Server).
4.Ujistěte se, že je ve firewallu na klientské stanici povolena komunikace na portu definovaném v
předchozím kroku.
5.Aplikace nyní bude přijímat zprávy od ESMC Serveru.

Poznámka
SNMP Trap nepodporuje ESMC virtuální appliance.

LINUX
1.Virtuální appliance obsahuje všechny potřebné balíčky. Na ostatních linuxových distribucích nainstalujte
snmpd balíček jedním z následujících příkazů:
apt-get install snmpd snmp Debian a Ubuntu distribuce
yum install net-snmpCentOS, Red Hat a Fedora distribuce
2.Otevřete soubor /etc/default/snmpd a upravte následující atributy:
#SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'
Zakomentujte celý řádek přidáním řetězce #.
SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -i -smux -p /var/run/snmpd.pid c /etc/snmp/snmpd.conf'
Do souboru přidejte tento řádek.
TRAPDRUN=yes
Změňte parametr trapdrun na hodnotu yes.

3.Vytvořte si zálohu původního souboru snmpd.conf. Později jej budeme upravovat.
mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.original

4.Vytvořte nový soubor snmpd.conf a vložte do něj následující řádky:
rocommunity public
syslocation "Testing ESMC6"
syscontact admin@ESMC6.com

5.Otevřete soubor /etc/snmp/snmptrapd.conf a na jeho konec vložte tento řádek:
authCommunity log,execute,net public

6.Pomocí následujícího příkazu spusťte SNMP službu pro zachytávání zpráv:
/etc/init.d/snmpd restart
nebo
service snmpd restart
7.Pro ověření, zda zachytávání funguje, použijte následující příkaz:
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tail -f /var/log/syslog | grep -i TRAP

Stav serveru
ESMC Server provádí pravidelnou diagnostiku. Informace o stavu vašeho ESET Security Management Center a
statistická data naleznete v sekci
Stav serveru. Tyto informace vám zároveň mohou pomoci s počátečním
nastavením ESET Security Management Center. Pro zobrazení těchto dat přejděte v hlavním menu ESET Security
Management Center do sekce Stav serveru. Po kliknutí na konkrétní dlaždici se zobrazí v pravé části okna
detailnější informace. Barvy jednotlivých dlaždic se mohou lišit v závislosti na stavu jednotlivých položek (vždy se
zobrazuje nejzávažnější stav):
Barva Ikona
Zelená
Žlutá
Červená
Šedivá

Význam ikony
OK
Varování
Chyba
Obsah není
dostupný

Modrá

Informační

Okno

Stav serveru je rozděleno do následujících sekcí:

Uživatelé

Certifikáty

Licence
Počítače

Mobilní
zařízení

Agenti
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Popis
U žádné položky v dané sekci není evidován problém.
Alespoň u jedné položky v sekci je varování.
Alespoň u jedné položky v sekci je chyba..
Obsah není dostupný z důvodu nedostatečných přístupových oprávnění
uživatele ESMC konzole. Administrator v takovém případě musí přidat
uživateli oprávnění pro přístup k danému typu objektu, nebo se uživatel
musí přihlásit pod jiným uživatelem.
Rozhodnutí souvisí s připojenými počítači, viz sekci Rozhodnutí v dolní
části této počítače.

Vytvořte další uživatele a přidělte jim oprávnění pro přístup do ESET Security Management
Center. Po instalaci je vytvořen pouze uživatelský účet Administrator. Pro každodenní používání
ESMC nedoporučujeme využívat předdefinovaný účet Administrator. Tento účet byste měli
používat jako záložní, proto si vytvořte nový nativní uživatelský účet nebo namapujte
doménovou bezpečnostní skupinu.
Pokud chcete používat vlastní certifikáty, odlišné od těch, které byly vygenerovány v průběhu
instalace, můžete si vytvořit novou certifikační autoritu a klientské certifikáty pro jednotlivé
komponenty ESMC infrastruktury.
ESET Security Management Center využívá ESET licenční systém. Vyberte si tedy jeden ze
způsobů a nahrajte licenci, kterou budete používat pro aktivaci klientských produktů.
• Přidat počítač – kliknutím přidejte počítače ve své síti do ESMC struktury. Počítač nebo mobilní
zařízení můžete přidat ručně nebo jejich seznam naimportovat ze souboru.
• Přidat nalezené počítače – kliknutím naimportujete počítače detekované nástrojem ESET RD
Sensor.
• Nová synchronizační úloha – kliknutím vytvoříte serverovou úlohu pro synchronizaci statické
skupiny s Active Directory, LDAP, VMware, atp.
• Stáhnout – pokud nemáte MDC nainstalován, stáhněte si instalační balíček z webových
stránek společnosti ESET.
• Přidat mobilní zařízení – zaregistruje mobilního zařízení prostřednictvím e-mailu, odkazu nebo
OR kódu, případně jako Vlastník zařízení.
• Nová politika – kliknutím vytvoříte novou politiku pro ESET Management, například pro změnu
intervalu komunikace agenta se serverem.
• Nasadit agenta – ESET Management Agenta můžete na cílová zařízení nasadit mnoha způsoby.

Produkty

Neplatné
objekty
Externí služby

Rozhodnutí
Stav MSP

• Nová politika – kliknutím vytvoříte politiku pro bezpečnostní produkt a změníte jeho
konfiguraci na stanicích.
• Konfigurovat repozitář – kliknutím přejdete do nastavení serveru.
• Instalovat aplikaci – pokud již máte na stanici ESET Management Agenta, můžete na ni
nainstalovat bezpečnostní produkt ESET – z repozitáře, vlastní URL nebo síťové složky.
V této části můžete ověřit, zda klientské nebo serverové úlohy, podmínky spuštění nebo
oznámení nejsou navázány na již neexistující nebo nedostupné objekty. Po kliknutí budete
přesměrováni do konkrétní sekce s problémovými objekty.
Pro zajištění maximální funkčnost musí mít ESET Security Management Center povolen přístup k
externím službám.
• Konfigurovat repozitář – v repozitáři se nachází instalační balíčky bezpečnostních produktů
ESET, které vybíráte při vytváření úlohy na instalaci aplikace. Repozitář definujete v nastavení
serveru. V případě potřeby si můžete vytvořit offline repozitář.
• Konfigurovat aktualizace – aktualizace jsou nezbytné pro korektní fungování ESET Security
Management Center. Aktualizace si produkt ESET Security Management Center bude stahovat v
případě, že do něj nahrajete platnou firemní licenci. Parametry aktualizace můžete změnit v
nastavení serveru.
• Konfigurovat SMTP - definujte SMTP server, který ESET Security Management Center bude
používat pro zasílání oznámenípřehledů nebo odkazů pro registraci mobilních zařízení.
Při detekci klonového zařízení nebo změny hardware se v této sekci zobrazí rozhodnutí, které je
nutné vyřešit. Pro více informací přejděte do kapitoly řešení klonovaných počítačů.
Pokud jste do konzole přidali MSP účet, na této dlaždici můžete zkontrolovat stav MSP a
provádět další související akce.

Další
V sekci Další naleznete pokročilé možnosti pro konfiguraci ESET Security Management Center. Najdete zde
nástroje, které můžete jako administrátor potřebovat při správě klientů a bezpečnostních produktů ESET, stejně
tak zde naleznete rozšířená nastavení ESMC serveru. Pomocí nástrojů dostupných v této části a jejich vhodným
259

nastavením si výrazně usnadníte správu celé ESMC infrastruktury.

V této části máte přístup k následujícím funkcím:
• Šablony dynamických skupin
• Odeslané soubory
• Karanténa
• Správa licence
• Výjimky
• Přístupová oprávnění
• Certifikáty
• Nastavení serveru

Šablony dynamických skupin
Počítač se stane automaticky členem dynamické skupiny ve chvíli, kdy jeho stav bude vyhovovat podmínce
definované v šabloně dynamické skupiny. ESET Management Agent rozhoduje o tom, do které dynamické
skupiny klient patří, a na server odesílá pouze informace o výsledném rozhodnutí. Více informací naleznete v níže
uvedených kapitolách:

Poznámka
Šablona dynamické skupiny je statický objekt uložený v konkrétní statické skupině. Aby měl k
šabloně uživatel přístup, musí mít přiděleno potřebné oprávnění. V opačném případě nebude
schopen se šablonami pracovat a vytvářet na základě nich dynamické skupiny. Všechny
předdefinované šablony dynamických skupin jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a
má k nim přístup standardně pouze uživatel Administrator. Pokud chcete dalším uživatelům přidělit
přístup k použití těchto šablon, přidělte jim další oprávnění. V opačném případě uživatelé tyto
výchozí šablony neuvidí. Případně šablony přesuňte je do jiné statické skupiny, do níž mají uživatelé
oprávnění přístup k těmto objektům.
Pro duplikování šablon musí mít uživatel oprávnění pro použití objektu (šablona dynamické skupiny)
ve zdrojové skupině a následně oprávnění pro zápis ve své domovské, v níž se kopie objektu vytvoří.
Dále se podívejte na příklady duplikování objektů.
• Vytvoření šablony dynamické skupiny
• Pravidla pro vytváření šablony dynamické skupiny
• Vzorové příklady šablon dynamických skupin

Správa šablon dynamických skupin
Šablony můžete spravovat v sekci Další > Šablony dynamických skupin. V kontextovém menu jsou dostupné tyto
možnosti:
Nová šablona
Zobrazit detaily
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Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině novou šablonu přehledu.
Kliknutím si zobrazíte detaily o vybrané šabloně.

Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

Změnit…

Kliknutím upravíte vybranou šablonu. Pokud kliknete na možnost Uložit jako, budete
vyzváni k zadání názvu nově vytvářené šablony a vytvoříte ve své domovské skupině
kopii existující šablony. Následně budete vyzváni k zadání názvu nově vytvářené
šablony.
Kliknutím novou šablonu dynamické skupiny na základě existující. Při jejím vytváření
bude vyžadováno zadání názvu nově vytvářené šablony. Kopie se vytvoří ve vaší
domovské skupině.
Kliknutím odstraníte šablonu přehledu.

Duplikovat

Odstranit…
Importovat…
Exportovat…

Přístup skupiny

Kliknutím importujete šablony dynamických skupin ze souboru. V průběhu
importování je ověřována struktura souboru, zda není poškozen.
Kliknutím exportujete šablony dynamických skupin do souboru. To je užitečné v
průběhu migrace nebo za účelem zálohování. Výsledný soubor nedoporučujeme
modifikovat. Může dojít k poškození dat.
Kliknutím přesunete šablonu do jiné statické skupiny. To je užitečné, pokud chcete
šablonu poskytnout jinému uživateli.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Nová šablona dynamické skupiny
V hlavním menu přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupin a klikněte v dolní části okna na tlačítko
Nová šablona.

Obecné
Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.
Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

Výraz
Při vytváření se můžete inspirovat příklady, na kterých lépe pochopíte princip dynamických skupin.
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Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně
použít při vytváření nové dynamické skupiny.

Pravidla pro šablony dynamických skupin
Při vytváření šablon dynamických skupin můžete použít velké množství logických i porovnávacích operátorů.
V dalších kapitolách naleznete podrobnější informace, které pomohou pochopit princip fungování dynamických
skupin, a také užitečné tipy pro jejich vytváření.
• Operace
• Podmínky a logické spojky
• Vyhodnocování parametrů šablony
• Možnosti automatizace v ESET Security Management Center
• Šablony dynamických skupin
• Vzorové příklady šablon dynamických skupin

Operace
Při definování více pravidel (podmínek) je nutné vybrat operátor, který se použije při jejich sloučení (vyhodnocení)
V závislosti na výsledku se počítač stane členem dynamické skupiny používající tuto šablonu, nebo nikoli.
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Poznámka
• Vybraný operátor funguje nejen v kombinaci více pravidel, ale také při jediném pravidle.
• Není možné kombinovat jednotlivé operátory. Při vytváření šablony dynamické skupiny můžete
použít vždy jeden operátor a ten se aplikuje na všechny operandy.
AND – všechny definované
podmínky musí být splněny.
OR – alespoň jedna z
definovaných podmínek musí
být splněna.
NAND – alespoň jedna z
podmínek nesmí být splněna.
NOR – žádná z podmínek nesmí
být splněna.

Ověří, zda jsou všechny podmínky pravdivé (pozitivní) – počítač musí vyhovět
všem požadovaným parametrům.
Ověří, zda je alespoň jedna podmínka pravdivé (pozitivní) – počítač musí
vyhovět alespoň jednomu požadovanému parametru.
Ověří, zda je alespoň jedna podmínka nepravdivá (negativní) – počítač nesmí
vyhovět alespoň jednomu požadovanému parametru.
Ověří, zda jsou všechny podmínky nepravdivé (negativní) – počítač nesmí
vyhovět žádnému požadovanému parametru.

Podmínky a logické spojky
Šablona dynamické skupiny se skládá z pravidel, která jsou mezi sebou spojena logickými operátory/spojkami.
Po kliknutí na + Přidat pravidlo se zobrazí dialogové okno s mnoha položkami rozdělenými do kategorií. Příklad:
Instalované aplikace > Název aplikace
Síťové adaptéry > MAC adresa
Edice OS > Název OS
Seznam dostupných pravidel naleznete v Databázi znalostí.
Pro vytvoření pravidla vyberte podmínku, logický operátor a zadejte hodnotu. Zadaná hodnota bude vyhodnocena
v závislosti na použitém operátoru.
Jako hodnoty můžete použít řetězce, čísla, výčtové typy, IP adresy, masky produktu a identifikátory (například
počítače, písmen disků atp.). Jednotlivé typy hodnot se pojí pouze s některými logickými operátory. ESMC Web
Console vždy zobrazí pouze ty relevantní.
• "= (rovná se)" – cílový řetězec musí přesně odpovídat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje
velikost písmen.
• "> (větší než)" – hodnota je větší než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování
rozsahu IP adres.
• "≥ (větší nebo rovno)" – hodnota je větší nebo rovna než definovaná. Tento operátor můžete použít také
při definování rozsahu IP adres.
• "< (menší než)" – hodnota je menší než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování
rozsahu IP adres.
• "≤ (menší nebo rovno)" – hodnota je menší nebo rovna než definovaná. Tento operátor můžete použít
také při definování rozsahu IP adres.
• "obsahuje" – vyhledá zadané znaky v cílovém řetězci. V případě řetězce se vyhledává podřetězec. Při
vyhledávání se nerozlišuje velikost písmen.
• "má předponu" – vyhledá na začátku cílového řetězce definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje
velikost písmen. Například v řetězci "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319" předpona
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představuje "Micros", "Micr" nebo "Microsof" atp.
• "má příponu" – vyhledá na konci cílového řetězce definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje
velikost písmen. Například v řetězci "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319" přípona
představuje "319" nebo "0.30319" atp.
• "má masku" – hodnota musí vyhovovat definované masce v šabloně. Při definování masky můžete použít
jakékoli znaky a doplnit je o speciální symboly: '*' – představuje libovolný počet znaků (0 a více) a '?'
nahrazuje právě jeden znak. Příklad: "6.2.*" nebo "6.2.2033.?".
• "regex" – hodnota musí vyhovovat definovanému regulárnímu výrazu. Regex je nutné zadat v Perl syntaxi.

Poznámka
Regulární výraz, regex resp. regexp je sekvence znaků definující vyhledávací masku. Například
gray|grey a gr(a|e)y jsou ekvivalentní zápisy, které vyhovují slovům "gray", "grey".
• "je jeden z" – hodnota se musí shodovat z libovolnou hodnotou v seznamu šablony. Pro přidání další
hodnoty klikněte na + Přidat. Každý řádek představuje jeden záznam v seznamu. Při porovnávání se
nerozlišuje velikost písmen.
• "je jeden z (maska řetězce)" – hodnota musí odpovídat masce libovolné hodnoty v seznamu. Při
porovnávání se nerozlišuje velikost písmen. Příklady: *endpoint-pc*, *Endpoint-PC*.
• "má hodnotu"

Negativní spojky:
Důležité
Mějte na paměti, že negativní spojky netestují neexistenci. Negativní operátory používejte opatrně,
protože v případě protokolů, které obsahují více řádků, například Nainstalované aplikace, jsou
vyhodnocovány všechny řádky. Pro pochopení principu jejich použití se podívejte na vzorové
příklady šablon dynamických skupin a Vyhodnocování parametrů šablony.
• "≠ (nerovná se)" – cílový řetězec nesmí odpovídat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost
písmen.
• "neobsahuje" – cílový řetězec nesmí obsahovat definované znaky. Při vyhledávání se nerozlišuje velikost
písmen.
• "nemá předponu" – zjistí, zda se na začátku cílového řetězce nenachází definované znaky. Při porovnávání
se nerozlišuje velikost písmen.
• "nemá příponu" – zjistí, zda se na konci cílového řetězce nenachází definované znaky. Při porovnávání se
nerozlišuje velikost písmen.
• "nemá masku" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definované šabloně.
• "není regex" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definovanému regulárnímu výrazu (regex). Regex je nutné
zadat v Perl syntaxi. Tato možnost je dostupná pro zjednodušení, abyste nemuseli používat negativní
regulární výrazy.
• "není v" – cílový řetězec v celém seznamu nesmí vyhovovat zadané hodnotě. Při porovnávání se
nerozlišuje velikost písmen.
• "není v (maska řetězce)" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definované masce.
• "nemá hodnotu"

Vyhodnocování parametrů šablony
Parametry šablony vyhodnocuje ESET Management Agent, nikoli ESMC Server – na server je odeslán pouze
výsledek. V průběhu vyhodnocování ESET Management Agent zjišťuje, zda daný počítač vyhovuje podmínkám
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definovaným v šabloně dynamické skupiny. Níže si na několika příkladech vysvětlíme proces vyhodnocování.

Příklad
Při tvorbě podmínek je nutné rozlišovat testování existence (něco s určitou hodnotou neexistuje) a
testování rozdílu (něco existuje, ale má jinou hodnotu). Níže uvádíme základní pravidla pro
pochopení rozdílu:
• Pro ověření existence: Logické operátory bez negace AND nebo OR a pozitivní spojky (=, >, <,
obsahuje, …).
• Pro ověření existence odlišné hodnoty: Logický operátor AND a několik spojek z nichž jedna bude
negativní (=, >, <, obsahuje, neobsahuje, …).
• Pro ověření neexistence hodnoty: Logické operátory NAND nebo NOR a pozitivní spojky (=, >, <,
obsahuje, …).
Pro ověření přítomnosti seznamu položek (například seznamu konkrétních aplikací nainstalovaných
na počítači) vytvořte pro každou položku v seznamu samostatnou dynamickou skupinu, a každou z
nich vytvářejte jako potomka předchozí. Počítač se všemi položkami se stane členem poslední
podskupiny.

Stav počítače je cluter mnoha informací. U některých dat ESET Management Agent získá pouze jeden záznam
(operační systém, velikost RAM atp.), v jiných případech (IP adresy, instalované aplikace atp.) může získat více
záznamů.
Vizualizace získaných dat z klienta:
IP adresa síťového
adaptéru

MAC adresa síťového
adaptéru

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

10.1.1.11
124.256.25.25

2B-E8-73-BE-81-C7
52-FB-E5-74-35-73

Název OS

Windows 7
Enterprise

Verze OS Velikost Instalované aplikace
RAM (v
MB)
6.1.7601 2048
ESET Endpoint
Security
PDF Reader
Office Suite
Weather Forecast

Výsledný stav je složen ze skupin informací (sloupců tabulky). Každá skupina dat obsahuje souvislé informace
uspořádané do řádků. Počet řádků se může v každé skupině lišit.
Podmínky jsou vyhodnocovány podle skupin a řádků – pokud je definováno více podmínek pro skupinu,
vyhodnocovány jsou jen hodnoty v daném řádku.

Příklad 1:
Máme definovanou podmínku:
IP adresa síťového adaptéru = 10.1.1.11 AND MAC adresa síťového adaptéru = 4A-64-3F10-FC-75

V tomto případě pravidlu nevyhovuje žádný počítač, protože neexistuje žádný řádek, ve kterém by byly obě
hodnoty pravdivé.
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IP adresa síťového
adaptéru

MAC adresa síťového
adaptéru

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

10.1.1.11
124.256.25.25

2B-E8-73-BE-81-C7
52-FB-E5-74-35-73

Název OS

Windows 7
Enterprise

Verze OS Velikost Instalované aplikace
RAM (v
MB)
6.1.7601 2048
ESET Endpoint
Security
PDF Reader
Office Suite
Weather Forecast

Příklad 2:
Máme definovanou podmínku:
IP adresa síťového adaptéru = 192.168.1.2 AND MAC adresa síťového adaptéru = 4A-64-3
F-10-FC-75

V tomto případě obě buňky na řádku vyhovují podmínce, a proto je pravidlo vyhodnoceno jako pravdivé (TRUE).
Počítač bude zařazen do dynamické skupiny, která používá tuto šablonu.
IP adresa síťového
adaptéru

MAC adresa síťového
adaptéru

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

10.1.1.11
124.256.25.25

2B-E8-73-BE-81-C7
52-FB-E5-74-35-73

Název OS

Windows 7
Enterprise

Verze OS Velikost Instalované aplikace
RAM (v
MB)
6.1.7601 2048
ESET Endpoint
Security
PDF Reader
Office Suite
Weather Forecast

Příklad 3:
Máme definovanou podmínku:
IP adresa síťového adaptéru = 10.1.1.11 OR MAC adresa síťového adaptéru = 4A-64-3F-1
0-FC-75

Pravidlo je pravdivé pro dva řádky, pro splnění podmínky však stačí splnit jednu. Počítač bude zařazen do
dynamické skupiny, která používá tuto šablonu.
IP adresa síťového
adaptéru

MAC adresa síťového
adaptéru

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

10.1.1.11
124.256.25.25

2B-E8-73-BE-81-C7
52-FB-E5-74-35-73
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Název OS

Windows 7
Enterprise

Verze OS Velikost Instalované aplikace
RAM (v
MB)
6.1.7601 2048
ESET Endpoint
Security
PDF Reader
Office Suite
Weather Forecast

Vzorové příklady šablon dynamických skupin
Předdefinované šablony naleznete v sekci Další > Šablony dynamických skupin.

Připravili jsme několik vzorových šablon dynamických skupin, které vám přiblíží jejich fungování a můžete je využít
ve své síti:
Dynamická skupina – počítač chráněný bezpečnostním produktem ESET
Dynamická skupina – počítač s aplikací v konkrétní verzi
Dynamická skupina – počítač, na kterém není nainstalován žádná aplikace nebo v požadované verzi
Dynamická skupina – aplikace je nainstalovaná, ale v jiné verzi
Dynamická skupina – počítač je v definované síti
Dynamická skupina – nainstalovaný, ale neaktivovaný serverový produkt
Jak automaticky nainstalovat bezpečnostní produkt ESET na nově připojenou stanici s OS Windows
Vynucení politiky na základě polohy klienta

Příklady dynamických skupin a jejich použití naleznete také v Databázi znalostí:
Příklady užitečných šablon dynamických skupin v ESET Security Management Center 7 – uvedené informace
můžete využít k tvorbě dynamických skupin na základě Inventáře hardware a filtrovat zařízení, která vyhovují
vámi požadované HW konfiguraci.
Konfigurace ESET Security Management Center pro automatické nasazení bezpečnostních produktů na
nechráněné počítače (7.x)
Konfigurace bezpečnostních produktů pro použití odlišných aktualizačních profilů v závislosti na připojené síti
Vytvoření nového certifikátu pro pracovní stanice automaticky připojené do dynamické skupiny

Poznámka
Články v databázi znalostí nemusí být dostupné ve vašem jazyce.
Kombinací vhodných operátorů a podmínek jste schopni dosáhnout vysoké míry automatizace. Záleží pouze na
vašich požadavcích, protože možnosti tvorby dynamických skupin jsou téměř neomezené.

Dynamická skupina – počítač chráněný bezpečnostním
produktem ESET
Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro automatizaci úloh, které chcete provést okamžitě po nainstalování
produktu na stanici, například: aktivace, kontrola počítače, atp.
V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupiny a vytvořte novou šablonu
kliknutím na tlačítko Nová šablona….
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Obecné
Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz
1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND (Všechny podmínky musí být splněny)
2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky: Počítač > Maska spravovaných produktů > je
jeden z > Chráněno produktem ESET: Počítač. Případně vyberte vámi požadovanou masku produktu.

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně
použít při vytváření nové dynamické skupiny.

Dynamická skupina – počítač s aplikací v konkrétní verzi
Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování počítačů, na kterých se nachází aplikace v konkrétní
verzi. To může být užitečné například v případě, kdy potřebujete zjistit, na kterých stanicích máte starší verze
aplikace. Použít můžete také operátor "obsahuje" nebo "má předponu".
V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupiny a vytvořte novou šablonu
kliknutím na tlačítko Nová šablona….

Obecné
Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz
1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND (Všechny podmínky musí být splněny)
2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:
• Instalované aplikace > Název aplikace > = (rovná se) > ESET Endpoint Security
• Instalované aplikace > Verze aplikace > = (rovná se) > 6.2.2033.0

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně
použít při vytváření nové dynamické skupiny.

šablona dynamické skupiny
Dynamická skupina – počítač, na kterém není nainstalován žádná aplikace nebo v požadované verzi Tuto
dynamickou skupinu můžete použít pro zjištění, na kterých stanicích nemáte aktuální verzi produktu nebo aplikaci
nemáte na počítači vůbec nainstalovanou.
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Následně můžete dané skupině přiřadit klientskou úlohu pro instalaci aplikace. Použít můžete také operátor
"obsahuje" nebo "má předponu".
V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupiny a vytvořte novou
šablonu kliknutím na tlačítko Nová šablona....

Obecné
Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz
1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: NAND (Alespoň jedna podmínka nesmí být
splněna)
2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:
• Instalované aplikace > Název aplikace > = (rovná se) > ESET Endpoint Security
• Instalované aplikace > Verze aplikace > = (rovná se) > 6.2.2033.0

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně
použít při vytváření nové dynamické skupiny.

Dynamická skupina – aplikace je nainstalovaná, ale v
jiné verzi
Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování počítačů, na kterých se sice nachází aplikace, ale je v jiné
verzi, než definované. To může být užitečné například v případě, kdy potřebujete zjistit, na kterých stanicích
nemáte vámi požadovanou verzi produktu. Použít můžete odlišné spojky, ale pro testování verze využijte
negativní spojky.
V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupiny a vytvořte novou
šablonu kliknutím na tlačítko Nová šablona....

Obecné
Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz
1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND (Všechny podmínky musí být splněny)
2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:
• Instalované aplikace > Název aplikace > = (rovná se) > ESET Endpoint Security
• Instalované aplikace > Verze aplikace > ≠ (nerovná se) > "6.2.2033.0"
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Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně
použít při vytváření nové dynamické skupiny.

Dynamická skupina – počítač je v definované síti
Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování všech počítačů, které se nacházejí v konkrétním
segmentu sítě. Následně na takové klientské stanice můžete uplatňovat specifické nastavení, například pro
aktualizaci modulů. Rozsahy můžete definovat podle mnoha způsoby.
V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupiny a vytvořte novou
šablonu kliknutím na tlačítko Nová šablona....

Obecné
Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz
1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND (Všechny podmínky musí být splněny)
2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:
• IP adresy > IP adresa adaptéru > ≥ (větší nebo rovno) > "10.1.100.1"
• IP adresy > IP adresa adaptéru > ≤ (menší nebo rovno) > "10.1.100.254"
• IP adresy > Maska adaptéru > = (rovná se) > "255.255.255.0"

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně
použít při vytváření nové dynamické skupiny.

Dynamická skupina – nainstalovaný, ale neaktivovaný
serverový produkt
Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování všech serverů, na kterých máte nainstalován
bezpečnostní produkt, ale zatím není aktivován. Následně na ně můžete spustit klientskou úlohu pro aktivaci
odpovídající licencí. V tomto příkladu použijeme ESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server, nicméně
vybrat můžete více produktů.
V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupiny a vytvořte novou
šablonu kliknutím na tlačítko Nová šablona....
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Obecné
Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz
1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND (Všechny podmínky musí být splněny)
2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:
• Počítač > Maska spravovaných produktů > v > Chráněno produktem ESET: Poštovní server
• Problémy s funkčností/ochranou > Zdroj > = (rovná se) > "Bezpečnostní produkt"
• Problémy s funkčností/ochranou > Problém > = (rovná se) > "Produkt není aktivován"

Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně
použít při vytváření nové dynamické skupiny.

Jak automatizovat ESET Security Management Center?
Pomocí dynamických skupin můžete automatizovat instalaci produktu, aktualizace operačního systému, kontrolu
počítače, aktivaci nově nainstalovaných produktů a další úlohy. Níže uvádíme několik vzorových příkladů.

Jak automaticky nainstalovat bezpečnostní produkt ESET na nově
připojenou stanici s OS Windows
Varování
V tomto příkladu se předpokládá, že na stanici není instalováno bezpečnostní řešení třetí strany ani
produkt ESET určený pro domácnosti (například ESET Smart Security). Instalaci produktu ESET na
stanici s aktivním řešením třetí strany nedoporučujeme. V takovém případě nejprve produkt
odinstalujte, ručně nebo prostřednictvím nástroje ESET AV Remover.
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Příklad
1.Vytvořte dynamickou skupinu s názvem Nechráněné počítače.
a.Vytvořte ji jako potomka předdefinované skupiny Windows počítače > Windows (stanice).
b.Dále klikněte na tlačítko Nová šablona.
c.Přidejte pravidlo: Počítač > Maska spravovaných produktů.
d.Jako spojku vyberte nerovná se.
e.Vyberte masku
Chráněno produktem ESET: Počítač
f.Skupinu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.
2.Přejděte na záložku Úlohy a vyberte Klientské úlohy > Bezpečnostní produkt ESET > Instalace
aplikace.
a.Klikněte na tlačítko Nová.
b.V sekci
Nastavení vyberte instalační balíček a případně definujte další parametry instalace..
c.Úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit a následně klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku
spuštění.
d.V sekci
Cíl klikněte na tlačítko Přidat skupiny a vyberte vytvořenou skupinu Nechráněné
počítače.
e.V sekci
Podmínka spuštění vyberte možnost Při připojení do dynamické skupiny.
f.Podmínku spuštění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.
Úloha na instalaci aplikace se spustí automaticky na každém zařízení, které se od této chvíle stane
členem dynamické skupiny. Pokud již ve skupině byla zařízení předtím, než jste úlohu vytvořili,
musíte ji na těchto stanicích spustit ručně.

Vynucení politiky na základě polohy klienta
Příklad
1.Vytvořte dynamickou skupinu s názvem Subnet 120.
a.V průvodci vyberte jako nadřazenou skupinu Všechna zařízení.
b.Dále klikněte na tlačítko Nová šablona.
c.Přidejte pravidlo: IP adresy > Podsíť.
d.Jako operátor vyberte rovná se (=).
e.Zadejte podsíť, kterou chcete filtrovat, například 10.1.120.0 (poslední číslo musí být 0, aby filtr
obsáhl všechny IP adresy ze subnetu 10.1.120.).
f.Skupinu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.
2.Přejděte na záložku Politiky.
a.Klikněte na tlačítko Nová politika.
b.V sekci
Nastavení vyberte z rozbalovacího menu položku ESET Management Agent.
c.V konfigurační šabloně změňte Interval připojení na 5 minut.
d.V sekci
Přiřadit klikněte na tlačítko Přiřadit… a pomocí
vyberte vytvořenou dynamickou
skupinu Subnet 120.
e.Politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.
Politika se automaticky aplikuje na klienty, kteří se stanou členem této dynamické skupiny.

Varování
Pro ověření, co se stane s aplikovanými politikami ve chvíli, kdy počítač přestane být členem
dynamické skupiny (již nebude vyhovovat definované podmínce), přejděte do kapitoly pravidla pro
odebrání politik.
Další příklady naleznete v samostatné kapitole.
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Odeslané soubory
ESET Dynamic Threat Defense je služba, která poskytuje pokročilou ochranu proti zcela novým hrozbám. Jakýkoli
uživatel ve vaší síti může prostřednictvím bezpečnostního produktu ESET odeslat k analýze libovolný vzorek k
analýze do cloudu. Jako administrátor ESMC máte následně k dispozici přehled o chování daného vzorku. Postupy
pro odeslání vzorku k analýze máme uvedeny v uživatelské příručce ESET Dynamic Threat Defense. Jako
administrátor můžete objekt z kategorie
Blokované soubory odeslat prostřednictvím ESMC Web Console ze
záložky Detekce vybráním možnosti
Odeslat soubor do EDTD.
Seznam všech odeslaných objektů k analýze na servery společnosti ESET naleznete v ESMC Web Console v sekci
Odeslané soubory společně s detaily o jejich chování. V tomto přehledu jsou uvedeny všechny soubory odeslané z
klientů do ESET LiveGrid® (v případě, že je na stanici ESET LiveGrid® aktivován) společně se soubory odeslanými do
ESET Dynamic Threat Defense ručně z ESMC Web Console.

Seznam odeslaných souborů
V seznamu souborů naleznete informace související s odesláním jako je datum a čas, uživatel, počítač atp. Po
kliknutí na záznam se zobrazí kontextové menu, ve kterém máte k dispozici níže uvedené možnosti.
Zobrazit detaily

Po kliknutí se zobrazí detailní informace o odeslání vzorku.

Zobrazit chování

Po kliknutí se zobrazí přehled s detailním chováním vzorku.

Vytvořit výjimku

Po vybrání jednoho nebo více souborů a kliknutí na možnost Vytvořit výjimku
vyloučíte daný objekt z detekce.

Detaily souboru
V tomto dialogovém okně naleznete detailní informace týkající se odeslaného vzorku. V případě vícenásobných
odeslání stejného souboru se vždy zobrazí data z posledního odeslání.
Stav

Průběh
Naposledy zpracováno
Odesláno
Chování

Počítač
Uživatel
Důvod
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Reprezentuje výsledek analýzy.
Neznámý – soubor zatím nebyl analyzován.
Čistý – žádné z detekčních technik neoznačilo soubor jako škodlivý.
Podezřelý a Velmi podezřelý – soubor je podezřelý, ale nemusí se jednat přímo o
škodlivý kód.
Škodlivý – daný soubor je škodlivý.
Představuje průběh analýzy. Příznak Opětovné analyzování znamená, že je již k
dispozici výsledek, ale může se po dokončení analýzy změnit.
Jeden soubor může být odeslán k analýze vícekrát a z více počítačů. Jedná se o čas
poslední analýzy.
Čas odeslání.
Kliknutím na Výsledek analýzy si zobrazíte výsledek analýzy provedený ESET Dynamic
Threat Defense. Tato možnost je dostupná pouze v případě, kdy je na počítači
nainstalován podporovaný bezpečnostní produkt je aktivován prostřednictvím
platné licence na ESET Dynamic Threat Defense.
Název počítače, ze kterého byl soubor odeslán.
Uživatel počítače, který soubor odeslal.
Důvod odeslání souboru.

Odesláno do
Kontrolní součet
Velikost
Kategorie

Část ESET cloudu, do které byl soubor zaslán. Ne každý systém vám vrátí výsledek
analýzy.
SHA1 hash odeslaného souboru.
Velikost odeslaného souboru.
Kategorie souboru. Kategorie nemusí odpovídat příponě souboru.

Více informací o přehledech chování souboru naleznete v uživatelské příručce k ESET Dynamic Threat Defense.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Karanténa
V této sekci naleznete seznam souborů, které na spravovaných stanicích přesunul do karantény bezpečnostní
produkt ESET. Jedná se o soubory, které nebylo možné vyléčit, jejich odstranění by nebylo bezpečné nebo vhodné
– mohlo se jednat například o falešnou detekci.

Poznámka
Do karantény se nepřesunují všechny objekty detekované na klientské stanici. Možné případy:
• Detekci nelze odstranit.
• Chování objektu je podezřelé, ale není detekován jako malware, například PUA.

Soubory z karantény můžete Odstranit nebo Obnovit do původního umístění. Vybráním možnosti Obnovit a
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vyloučit zabránit tomu, aby jej bezpečnostní produkt znovu umístil do karantény.
Objekty v karanténě můžete filtrovat dle mnoha kritérií.
Obsah karantény si můžete zobrazit dvěma způsoby:
1. V hlavním menu přejděte do sekce Další > Karanténa.
2. V hlavním okně přejděte na záložku Počítače, vyberte konkrétní zařízení a v kontextovém menu klikněte na
možnost Zobrazit detaily. V zobrazeném okně přejděte na záložku Detekce a karanténa > Karanténa.
V obou případech máte k dispozici v kontextovém menu níže uvedené možnosti:
Zobrazit detaily – po kliknutí se zobrazí detaily o detekci (zdrojové zařízení, název hrozby, typ hrozby, cesta,
atp.)
Počítače – kliknutím budete přesměrováni na záložku Počítače s aktivním filtrem zařízení, na kterém se soubor
v karanténě nachází.
Odstranit – pomocí této možnosti odstraníte soubor z karantény a cílového zařízení.
Obnovit – pomocí této možnosti obnovíte soubor do jeho původního umístění.
Obnovit a vyloučit – pomocí této možnosti obnovíte soubor do jeho původního umístění a vyloučíte z detekce.
Nahrát – kliknutím vytvoříte klientskou úlohu pro získání souboru z karantény. Tato akce je dostupná po
vybrání možnosti Zobrazit detaily.

Důležité
Prostřednictví klientské úlohy pro získání souboru nahráváte soubor umístěný v karanténě do
sdílené složky ve své síti. Proto byste měli být při použití této funkce opatrní a používat ji s
rozmyslem.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Výjimky
V této sekci naleznete seznam všech vytvořených detekčních výjimek. Máte tak lepší přehled o existujících
výjimkách a na jednom místě nástroje pro jejich správu.
Po vybrání jedné nebo více detekčních výjimek klikněte na tlačítko Akce a zobrazí se možnosti pro jejich správu:
•
Změnit přiřazení – pomocí této možnosti změníte cíle, na které se detekční výjimka aplikuje.
•
Zobrazit ovlivněné počítače – kliknutím si zobrazíte seznam počítačů, na kterých je detekční výjimka
aplikována.
275

• Odstranit – kliknutím odstraníte vybranou detekční výjimku.
•
Přístup skupiny >
Přesunout – kliknutím přesunete vybranou detekční výjimku do jiné statické
skupiny.

Migrace výjimek z politiky
V ESMC 7.1 a novějším není možné definovat detekční výjimky prostřednictvím politiky pro konkrétní produkt.
Pokud jste dříve v politikách definovali výjimky, podle níže uvedených kroků provedete jejich migraci do sekce
Výjimky představené v ESMC 7.2:
1.V hlavním menu Web Console přejděte na záložku Politiky. Klikněte n politiku, která obsahuje výjimky, a z
kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.
2.Přejděte na záložku Nastavení a v konfigurační šabloně následně do sekce Detekční jádro.
3.Na řádku Detekční výjimky klikněte na možnost Zobrazit.

4.Klikněte na tlačítko Exportovat, následně na ikonu na řádku Stáhnout exportovaná data a soubor
export.txt si uložte. Dále klikněte na tlačítko OK.
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5.V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Výjimky.
6.Klikněte na tlačítko Importovat pro importování detekčních výjimek ze souboru. Klikněte do pole Vyberte
soubor k nahrání a najděte stažený soubor export.txt, případně jej jednoduše přetáhněte.

7.Importování detekčních výjimek potvrďte kliknutím na tlačítko Importovat. Importované detekční
výjimky se následně zobrazí v seznamu.
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Varování
• V průběhu migrace nedojde k zachování přiřazení. Importované detekční výjimky se automaticky
přiřadí vaší domovské skupině. Pokud ji chcete přiřadit jinému cíli (počítači/skupině), klikněte na
výjimku a vyberte možnost Změnit přiřazení.
• Mějte na paměti, že výjimky se aplikují pouze na kompatibilní bezpečnostní produkty ESET.
Detekční výjimky se neaplikují na nepodporované bezpečnostní produkty ESET. V takovém případě
budou ignorovány.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Správa licence
ESET Security Management Center může používat každý zákazník, který si zakoupil licenci na řešení ESET určené
pro firemní zákazníky (5 a více licencí). Seznam licencí a možnosti pro jejich přidání naleznete v ESET Security
Management Center Web Console v sekci Další > Správa licence.
Pokud máte k dispozici pouze uživatelské jméno a heslo, pro jejich převod na licenční klíč přejděte na portál ESET
Business Account. V novém licenčním modelu bylo uživatelské jméno a heslo nahrazeno licenčním klíčem/ID
licence.
• Licenční klíč je unikátní řetězec a používá se pro identifikaci vlastníka licence a aktivaci produktu.
Prostřednictvím ESET Security Management Center můžete aktivovat vzdáleně podporované bezpečnostní
produkty ESET ve vaší síti.

Oprávnění pro přístup k licencím
Pro přístup k licencím musí mít uživatel potřebná oprávnění. Oprávnění se vždy vztahuje pouze na licence
umístěné v konkrétní statické skupině, do které má uživatel přístup. Přehled všech oprávnění naleznete v této
kapitole.
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Důležité
Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis
licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Každá licence je reprezentovaná veřejným ID a je u ní
uveden počet jednotek. Administrátor může dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k
licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci, případně ji následně přesunout do jiné statické skupiny.
Licence není možné rozdělit.
Po importování MSP účtu se všechny licence uloží do jednoho fondu licencí. Licence není možné z tohoto fondu
přesunout. Nicméně můžete přesunout celý fond licencí. Pro přesunutí fondu licencí na něj klikněte, z
kontextového menu vyberte možnost Přístup skupiny > Přesunout a vyberte novou skupinu. Při pozdější
synchronizaci MSP účtu se nové licence přidají do skupiny, v níž se aktuálně fond licencí nachází.

Správa licencí ve Web Console

Licence přidané pod konkrétním ESET Business Account uživatelem nebo stejnou společností jsou seskupeny do
fondu licencí. Pro zobrazení detailních informací o licenci klikněte na , čímž rozbalíte daný fond licencí.
V ESET Business Account a ESMC můžete licence rozpoznat podle:
• ID licence
• Typ licence: Firemní (placená licence), Zkušební (zkušební licence), MSP (Managed Services Provider
licence) a NFR (neprodejná licence).
Mezi další informace patří:
• název produktu, na který licence platí,
• celkový stav licence (zda licence vypršela, došlo k překročení počtu klientů povolených licencí a jiná
upozornění),
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• počet klientů aktivovaných prostřednictvím této licence,
• rozsah představuje počet schránek, uživatelů, připojení (v případě serverových produktů), na které jste si
zakoupili licenci,
• datum, do kdy je licence platná,
ou předplacených (automaticky se prodlužujících) licencí nemusí být uvedeno datum platnosti,
• jméno vlastníka licence a kontaktní informace.
Licence můžete filtrovat podle stavu:
OK – zelená

Licence je platná a je úspěšně registrovaná.

Chyba – červená

Licence není registrovaná nebo její platnost vypršela.

Varování – oranžová

Licence je téměř vyčerpána nebo se blíží konec její platnosti.

Deaktivováno nebo pozastaveno Licence je deaktivována nebo její platnost byla dočasně pozastavena.
Platnost vaší licence vypršela.
Neaktuální
Kliknutím na tlačítko Akce se zobrazí možnosti pro správu fondu licencí:
Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

Přidat licence

Po kliknutí na tlačítko Přidat licence si vyberte jeden ze způsobů pro přidání svých licencí:
1.ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator – připojí do ESMC váš ESET
Business Account nebo EMA 2 účet a načte z něj všechny licence. ESMC je zpětně
kompatibilní s ESET License Administrator a ESET MSP Administrator, proto můžete
rovněž použít údaje bezpečnostního administrátora.
2.Licenční klíč – zadejte platný licenční klíč a klikněte na tlačítko Přidat licenci. Po
úspěšném ověření licenčního klíče vůči aktivačnímu serveru se licence přidá do seznamu.
3.Offline licenční soubor – vyberte licenční soubor (.lf) a klikněte na tlačítko Přidat
licenci. Po ověření licenčního souboru se licence přidá do seznamu.
Podle ikon ve sloupci Vlastník snadno poznáte, jakým způsobem jste danou licenci
přidali:
– prostřednictvím offline licenčního souboru,
– pomocí licenčního klíče
případně
ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator účtem.
Kliknutím odstraníte vybraný fond licencí. Následně budete vyzváni k potvrzení akce.
Odstraněním licence nedojde k deaktivaci klientů, kteří byli prostřednictvím této licenci
aktivováni. Produkty ESET aktivované danou licencí zůstanou po jejím odebrání z ESMC
stále aktivované.
Kliknutím přesunete vybraný fond licencí do jiné statické skupiny.

Odstranit licenci

Přístup skupiny

Otevřít EMA

Kliknutím vynutíte synchronizaci licenčních informací do ESMC. Licence se s licenčními
servery ESET automaticky synchronizují jednou denně. Pokud jste licence přidali
prostřednictvím ESET Business Account, ESET License Administrator nebo ESET MSP
Administrator, synchronizace s těmito portály probíhá rovněž jednou denně.
Kliknutím se otevře portál ESET MSP Administrator.

Otevřít EBA

Kliknutím se otevře portál ESET Business Account.

Synchronizovat
licence

Po rozbalení fondu a můžete nad konkrétní licencí provést následující akce:
Použít licenci pro aktivaci

Kliknutím vytvoříte úlohu pro aktivaci produktu vybranou licencí.

Vytvořit all-in-one instalační Kliknutím vytvoříte all-in-one instalační balíček, ve kterém bude použita
vybraná licence.
balíček
Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.
Štítky
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Předplacené licence
ESMC podporuje správu předplacených licencí. Přidat je můžete prostřednictvím ESET Business Account nebo
licenčního klíče. Platnost předplatného si můžete zkontrolovat v sekci Správa licence ve sloupci Platnost, případně
v Detailech počítače. Pro předplacené licence není možné vytvářet offline licenční soubory.

ESET Business Account – Účty lokalit
Účty lokalit z portálu EBA nejsou v ESMC podporovány. Pokud má uživatel na portálu ESET Business Account
oprávnění Číst nebo Zápis na úrovni přístupu k firmě, synchronizují se všechny licence z účtu. Pokud ESET
Business Account uživatel nemá oprávnění pro přístup k firmě, neimportují se žádné licence.

Aktivace ESET firemních produktů
ESET produkty můžete aktivovat z ESMC dvěma způsoby:
• pomocí úlohy instalace aplikace
• pomocí úlohy aktivace produktu

Deaktivace ESET firemních produktů
Firemní produkty ESET můžete deaktivovat (odebrat licenci z produktu) prostřednictvím ESMC Web Console
několika způsoby:
• v hlavním menu na záložce Počítače vyberte požadované počítače a v kontextovém menu klikněte na
možnost
Deaktivovat produkty – po kliknutí deaktivujete všechny ESET produkty nainstalované na
vybraných zařízeních (odstraníte vazbu z licenčních serverů společnosti ESET). Produkt se deaktivujte i v
případě, že nebyl aktivován prostřednictvím ESMC. Daná licence přitom nemusí být spravovaná
prostřednictvím ESMC.

Poznámka
Pokud vyberte pouze jeden počítač, na kterém je nainstalováno více ESET produktů (například ESET
Endpoint a ESET Enterprise Inspector Agent), můžete se rozhodnout, který z nich chcete
deaktivovat.
• odebráním počítače ze správy
• prostřednictvím úlohy Odstranění nepřipojujících se počítačů, ve které vyberte možnost Deaktivovat
licenci

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Jak Administrator může přidělit přístup k licenci dalším uživatelům
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Příklad
Existuje výchozí účet Administrator a dále jsou definovány další tři uživatelské účty:
• Filip jehož domovská skupina je Praha
• Pavel jehož domovská skupina jeSydney
• Petr jehož domovská skupina je Tokyo
Administrator naimportoval 3 licence. To znamená, že se umístily do statické skupiny Všechna
zařízení a další uživatelé k licencím nemají přístup.
Administrator klikne na ikonu ozubeného kolečka u fondu licencí, ke které chce uživatelům přidělit
přístup. Následně v kontextovém menu vybere možnost Přístup skupiny > Přesunout a
následně vybere statickou skupinu, do které mají uživatelé přístup. V případě Filipa vybere skupinu
Praha. Aby Filip licenci viděl a mohl ji používat, musí mít přiděleno oprávnění Použít u položky
Licence ve své statické skupině Praha.
Pokud se následně Filip přihlásí, v sekci Další > Správa licence uvidí licenci. Administrátor zopakuje
výše uvedený proces pro uživatele Pavla a Petra, aby měli přístup ke svým licencím.

ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator
Důležité
Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis
licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Každá licence je reprezentovaná veřejným ID a je u ní
uveden počet jednotek. Administrátor může dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k
licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci, případně ji následně přesunout do jiné statické skupiny.
Licence není možné rozdělit.

ESET Business Account nebo přihlašovací údaje ESET MSP Administrator 2
Zadejte přihlašovací údaje k svému účtu na portále ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator 2 a
klikněte na tlačítko Přidat licence). Po provedení synchronizace se v ESMC v sekci Správa licence zobrazí všechny
licence, které máte přidány ve svém účtu.
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ESET License Administrator, Bezpečnostní administrátor
ESMC je zpětně kompatibilní s ESET License Administrator a ESET MSP Administrator. Proto můžete místo ESET
Business Account přihlašovacích údajů zadat údaje bezpečnostního administrátora, které jste používali v ERA 6.x.
Licence, které jste do ERA 6.x importovali prostřednictvím účtu bezpečnostního administrátora budou korektně
fungovat po provedení aktualizace / migraci na ESMC 7.

Přidání licenčního klíče
Důležité
Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis
licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Každá licence je reprezentovaná veřejným ID a je u ní
uveden počet jednotek. Administrátor může dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k
licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci, případně ji následně přesunout do jiné statické skupiny.
Licence není možné rozdělit.
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Licenční klíč
Zadejte nebo zkopírujte Licenční klíč, který jste obdrželi po nákupu produktu ESET, a akci dokončete kliknutím na
tlačítko Přidat licenci.
Pokud máte klasické licenční údaje (uživatelské jméno a heslo), převeďte si je na licenční klíč. Pokud jste licenční
klíč dosud neregistrovali, budete přesměrováni na portál ESET Business Account, kde provedete jeho registraci.

Offline licence
Pro aktivaci ESMC a spravovaných bezpečnostních produktů ESET můžete používat offline licenční soubor
vygenerovaný na portále ESET Business Account. Mějte na paměti, že každý offline licenční soubor je vygenerován
pro konkrétní produkt, například ESET Endpoint Security. Offline soubor byste měli používat výhradně pro aktivaci
klientů, kteří nemají přístup k licenčním serverům ESET. Tento soubor nepoužívejte v případě, kdy je klient
připojen k internetu prostřednictvím proxy, která omezuje jeho přístup k ESET službám. Pro předplacené licence
není možné vytvářet offline licenční soubory.
Pro nahrazení existujícího offline souboru:
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1.Starý licenční soubor smažte z ESMC i ESET Business Account.
2.V ESET Business Account si vytvořte nový offline soubor.
3.Importujte nový soubor do ESMC.
4.Přeaktivujte klienty novou licencí.

Důležité
Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis
licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Každá licence je reprezentovaná veřejným ID a je u ní
uveden počet jednotek. Administrátor může dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k
licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci, případně ji následně přesunout do jiné statické skupiny.
Licence není možné rozdělit.

Offline licenční soubor
Pro vytvoření offline souboru a jeho import:
1.V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Správa licence, klikněte na tlačítko Další a
vyberte možnost Přidat licenci.
2.Vyberte možnost Offline licenční soubor a zkopírujte si token licenčního souboru.
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3.Přihlaste se ke svému účtu na portále ESET Business Account, ve kterém máte přidány své licence.
4.Klikněte na licenci, kterou chcete exportovat, a z kontextového menu vyberte možnost Vytvořit offline
licenční soubory.
5.Vyberte produkt, pro nějž chcete licenci vytvořit, zadejte název souboru a počet jednotek (představující
počet klientů pro daný soubor).
6.Zaškrtněte možnost Povolit správu prostřednictvím ESET konzole pro vzdálenou správu a vložte
zkopírovaný token licenčního souboru z ESMC do pole Token ESET konzole pro vzdálenou správu.

7.Klikněte na tlačítko Generovat.

Pro stažení souboru:
1.Klikněte na licence a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.
2.Přejděte na záložku Offline licenční soubory.
3.Klikněte na vámi vytvořený offline soubor a vyberte možnost Stáhnout.
Vraťte se zpět do ESMC a sekce Správa licence:
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1.Klikněte na tlačítko Vyberte soubor a najděte offline licenční soubor, který jste si stáhli z ESET Business
Account.
2.Klikněte na tlačítko Nahrát a Přidat licence.

Přístupová oprávnění
Pomocí přístupových oprávnění můžete uživatelům povolit/zakázat přístup k jednotlivým částem ESMC Web
Console.

Bezpečnostní model
Níže uvádíme vysvětlení klíčových výrazů používaných v bezpečnostním modelu:
Výraz
Vysvětlení
Domovská skupina Domovská skupina je skupina, do které se ukládají objekty (zařízení, úlohy, šablony, politiky,
...) vytvořené uživatelem. Každý uživatel má definován pouze jednu domovskou skupinu.
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Objekt

Přístup skupiny
Administrator
Přístupové
oprávnění
Sada oprávnění

Funkce

Objekty jsou umístěné ve statických skupinách. Přístup k objektům závisí na tom, zda má
uživatel přístup do dané skupiny. Snadno tak můžete přístup přidělit dalšímu uživateli
(například v době dovolené). Jedinou výjimku představují serverové úlohy a oznámení, které
využívají koncept "executing user" (úlohy a oznámení jsou spouštěny pod uživatelským
účtem).
Prostřednictvím této funkce si pohodlně zobrazíte objekty, které se nachází v konkrétní
skupině.
Uživatel, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má přiřazena administrátorská
oprávnění, je plnohodnotný administrátor.
Oprávnění pro přístup k objektu nebo spouštění úloh. Kompletní seznam přístupových
oprávnění a funkcí naleznete v této kapitole.
Sada oprávnění reprezentuje oprávnění přiřazení uživateli definující přístup k částem ESMC
Web Console. Sady oprávnění definují jaké funkce ESMC Web Console uvidí, a jaké nikoli.
Uživateli můžete přiřadit libovolné množství sad oprávnění. Oprávnění se aplikují na objekty
umístěné v konkrétních skupinách. Skupiny, na které se oprávnění aplikuje, definujete v sadě
oprávnění v sekci Statické skupiny.
Funkce je typ objektu nebo akce. Přístup můžete definovat na těchto úrovních: Čtení, Zápis,
Použít. Kombinaci těchto funkcí aplikovaných na skupinu se říká sada oprávnění.

Vzorové příklady
Napříč administrátorskou příručkou uvádíme příklady pro práci s přístupovými oprávněními. Níže uvádíme jejich
seznam:
• Jak duplikovat politiky
• Rozdíl mezi Použít a Zápis
• Jak nastavit oprávnění administrátorům ve firmě s více pobočkami
• Jak sdílet objekty prostřednictvím jejich duplikování
• Jak rozdělit přístup k certifikačním autoritám a certifikátům
• Jak povolit administrátorovi vytvoření instalačních balíčků
• Jak odebrat oznámení
• Jak vytvořit politiky
• Umožnit administrátorovi přístup pro zobrazení všech politik
• Jak sdílet licenci mezi všemi administrátory

Uživatelé
Správu uživatelů v ESMC Web Console naleznete v sekci Další. Oprávnění můžete přiřazovat:
• Nativním uživatelům – uživatelské účty vytvořené a spravované prostřednictvím ESMC Web Console.
• Namapovaným doménovým bezpečnostním skupinám – uživatelské účty spravované a ověřované vůči
Active Directory.
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Důležité
Po dokončení čisté instalace ESMC existuje pouze jeden uživatelský účet: Administrator a jeho
domovskou skupinou je statická skupina Všechna zařízení.
• Tento účet nedoporučujeme používat na prováděních každodenních činností. Důrazně
doporučujeme vytvořit si další administrátorský účet nebo si namapovat doménovou bezpečnostní
skupinu, například Administrators, a přiřadit jí administrátorskou sadu oprávnění. Výchozí
administrátorský účet doporučujeme používat jako záložní možnost, například pro reset hesla jiným
uživatelům.
• Vytvořit si můžete více uživatelských účtů, kdy každý z nich bude mít pouze potřebná oprávnění
pro prováděních konkrétních činností.
• Volitelně můžete nativním uživatelům nebo namapovaným doménovým bezpečnostním skupinám
aktivovat dvoufaktorovou autentifikaci. Tím zvýšíte zabezpečení přístupu do ESMC Web Console.

Firma s více pobočkami
Příklad
Společnost má dvě pobočky a správu každé zajišťuje jiný administrátor. Každý z nich tedy potřebuje
oprávnění k odlišným skupinám.
Představte si dva administrátory, Filipa v Praze a Jiřího v Brně. Oba potřebují mít v ESMC přístup ke
stanicím, které spravují a chtějí používat nástěnku, politiky, přehledy a šablony dynamických
skupin. Administrator musí podniknout tyto kroky:
1.Vytvořit nové statické skupiny: Praha a Brno.
2.Vytvořit nové sady oprávnění:
a.S názvem Sada oprávnění pro pobočku v Praze, přístupem ke statické skupině Praha a úplným
oprávněním kromě Nastavení serveru.
b.S názvem Sada oprávnění pro pobočku v Brně, přístupem ke statické skupině Brně a úplným
oprávněním kromě Nastavení serveru.
c.S názvem Všechna zařízení / Nástěnka, přístupem ke statické skupině Všechna zařízení a níže
uvedenými oprávnění:
• Čtení u položky Klientské úlohy
• Použít u položky Šablony dynamických skupin
• Použít u položky Přehledy a nástěnka
• Použít u položky Politiky
• Použít u položky Odeslat e-mail
• Použít u položky Odeslat SNMP Trap
• Použít u položky Exportovat přehled do souboru
• Použít u položky Licence
• Zápis u položky Oznámení
3.Vytvořit uživatele Filip, nastavit mu domovskou skupinu Praha a přiřadit Sadu oprávnění pro
pobočku v Praze a Všechna zařízení / Nástěnka.
4.Vytvořit uživatele Jiří, nastavit mu domovskou skupinu Brno a přiřadit Sadu oprávnění pro
pobočku v Brně a Všechna zařízení / Nástěnka.
Po provedení výše uvedených kroků mohou oba uživatelé (Filip a Jiří) používat stejné úlohy, politiky,
přehledy a šablony dynamických skupin, ale vždy je mohou aplikovat pouze na své stanice, resp. v
přehledech uvidí jen data ze stanic, ke kterých mají přístup.

Sdílení objektů
Pokud jako administrátor chcete přidělit přístup k vámi vytvořeným nebo předdefinovaným objektům (šablonám
dynamických skupin, přehledům, politikám, ...), můžete to udělat dvěma způsoby:
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• Přesunout objekty do sdílené skupiny, do které mají přístup všichni uživatelé.
• Vytvořit kopii objektů a přesunout je do statické skupiny, do které má konkrétní uživatel přístup (viz
příklad níže).

Příklad
Pro duplikování objektů musí mít uživatel oprávnění pro čtení originálních objektů a zápis daného
typu objektu ve své domovské skupině.
Aby si uživatel mohl objekt zkopírovat, musí mít ke konkrétnímu typu objektu oprávnění Zápis ve
své domovské skupině. Administrator, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení, chce
Filipovi přidělit přístup k Šabloně A. Protože šablonu vytvořil Administrator, šablona je umístěna v
jeho domovské skupině (Všechna zařízení). Administrator musí provést tyto kroky:
1.V hlavním menu ESMC Web Console přejde do sekce Další > Šablony dynamických skupin.
2.Vybrat Šablonu A a z kontextového menu vybrat možnost Duplikovat. V případě potřeby změní
název a šablon uloží kliknutím na tlačítko Dokončit.
3.Kopie objektu se opět vytvoří ve statické skupině Všechna zařízení (domovské skupině uživatele
Administrator).
4.Následně Administrator vyberte kopii šablony, v kontextovém menu klikne na Přístup skupiny >
Přesunout a vyberte Filipovu statickou skupinu. Dále klikněte na tlačítko OK.

Jak sdílet objekty s více uživateli prostřednictvím sdílené skupiny
Pro lepší pochopení nového bezpečnostního modelu jsme připravili názorné schéma. V níže uvedeném příkladu
máme dva uživatelské účty. Každý z nich má vlastní domovskou skupinu, ve které si může vytvářet objekty. Filip
má přiřazenou Sadu oprávnění pro pobočku v Praze. Obdobně je na tom Jiří. V případě, že si uživatelé chtějí
vyměňovat mezi sebou objekty (politiky, přehledy, ...), použijí k tomu statickou skupinu Sdílená skupina. Oba
uživatelské účty mají přiřazenou Sdílenou sadu oprávnění .
San Diego office

Objects I.

San Diego permission set

John

Obje

Shared permis
Larry

Ob

Shared Group

Sydney pe
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Sydney office

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby.
• Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Vytvoření nativního uživatele
Pro vytvoření nového nativního uživatele přejděte v hlavním menu do sekce Další > Uživatelé, klikněte na tlačítko
Přidat nové > Nový nativní uživatel.

Poznámka
Níže uvádíme důležité kroky, kterým byste měli věnovat pozornost, abyste si proces vytvoření
uživatele co nejvíce usnadnili.
1.Rozhodněte se, jaká statická skupina bude pro uživatele domovská. V případě potřeby nejprve
skupinu vytvořte.
2.Rozhodněte se, k jakým částem konzole má mít uživatel práva. V případě potřeby nejprve vytvořte
novou sadu oprávnění.
3.Dále již postupujte podle kroků v této kapitole.

Obecné
Zadejte jméno uživatele, volitelně popis.
Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
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Dále vyberte domovskou skupinu. Jedná se o statickou skupina, do které se budou ukládat objekty vytvořené
uživatelem.

Nastavení hesla
Heslo se musí skládat alespoň z 8 znaků. Heslo by nemělo obsahovat uživatelské jméno.

Účet
Možnost Zapnuto ponechte aktivní, pokud má být účet aktivní.
Pokud chcete, aby si uživatel musel změnit heslo při prvním přihlášení k ESMC Web Console, zaškrtněte možnost
Vyžadována změna hesla.
Pomocí možnosti Doba platnosti hesla (ve dnech) můžete definovat, jak dlouho bude heslo platné, než si bude
muset uživatel nastavit nové heslo.
Automatické odhlášení (v min.) – zadejte interval v minutách, po jehož uplynutí bude uživatel při neaktivitě
odhlášen z webové konzole. Zadáním hodnoty 0 (nula) zakážete automatické odhlášení uživatele.
Pro snadnější identifikaci uživatele můžete zadat jeho celé jméno, e-mail a telefon.

Sady oprávnění
Uživateli můžete přiřadit libovolné množství sad oprávnění.
Použít můžete předdefinované sady oprávnění (uvedené níže), případně si vytvořit vlastní sady oprávnění:
• Sada oprávnění pouze pro čtení – oprávnění pouze pro čtení nad skupinou Všechna zařízení.
• Sada administrátorských oprávnění – úplný přístup nad skupinou Všechna zařízení.
• Sada oprávnění pro asistovanou instalaci – minimální sada oprávnění potřebných pro asistovanou
instalaci agenta.
• Sada oprávnění pro čtení (Enterprise Inspector) – minimální sada oprávnění pouze pro čtení (nad
skupinou Všechna zařízení) vyžadovaná pro uživatele ESET Enterprise Inspector.
• Administrátorská sada oprávnění Enterprise Inspector – přístupové oprávnění (nad skupinou Všechna
zařízení) vyžadované pro instalaci ESET Enterprise Inspector a automatickou synchronizaci mezi ESET
Enterprise Inspector a ESMC.
• Uživatelská sada oprávnění pro Enterprise Inspector – oprávnění pro zápis (nad skupinou Všechna
zařízení) vyžadované pro uživatele ESET Enterprise Inspector.
Každá sada oprávnění definuje přístup k objektům v konkrétní statické skupině.
Pokud uživateli nepřiřadíte žádné oprávnění, uživatelé se nebude schopen přihlásit do konzole.

Varování
Všechny předdefinované sady oprávnění mají přiřazen přístup k nejnadřazenější statické skupině
Všechny zařízení. Při přiřazování těchto oprávnění uživatelům buďte opatrní. Uživatel tak získá
přístup ke všem objektům v ESMC.
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Souhrn
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářeném uživatelském účtu. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá
vašim představám a vytvoření uživatelského účtu dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

Detaily uživatele a akce nad uživateli
Pro správu uživatele na něj klikněte a v zobrazeném kontextovém menu si vyberte jednu z níže dostupných akcí:
Akce
•
•
•
•
•

Zobrazit detaily – kliknutím si zobrazíte detaily uživatele.
Štítky – Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.
Přiřadit sady oprávnění - kliknutím uživateli přiřadíte sadu oprávnění.
Změnit – kliknutím upravíte nastavení uživatele.
Odstranit – kliknutím odstraníte vybraného uživatele.

Dvoufaktorová autentifikace
•
•
•
•

Zapnout – kliknutím uživateli aktivujete dvoufaktorovou autentifikaci.
Vypnout – kliknutím uživateli deaktivujete dvoufaktorovou autentifikaci.
Obnovit – kliknutím uživateli resetujete nastavení dvoufaktorové autentifikace.
Odemknout – pokud došlo k uzamčení uživatelského účtu, kliknutím uživateli odemknete účet.

Přístupová oprávnění
•
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Přístup skupiny >

Přesunout – kliknutím přesunete uživatele do jiné statické skupiny.

Detaily uživatele
Detaily uživatele jsou rozděleny do dvou sekcí:
• Přehled – v této části jsou dostupné obecné informace o uživateli. Pro správu uživatele využijte tlačítka
Akce a Dvoufaktorová autentifikace umístění v dolní části obrazovky.
• Sady oprávnění – v této části naleznete seznam sad oprávnění, které má uživatel přiřazeny. Pro jejich
správu klikněte na danou sadu oprávnění.

Změna hesla uživatele
Heslo můžete změnit jakémukoli uživateli k němuž máte oprávnění přistupovat. To znamená, že musíte mít
oprávnění pro zápis do statické skupiny, ve které se uživatel nachází. Každý uživatel se automaticky vytvoří v
domovské skupině uživatele, který jej vytvářel.
1.Přejděte do sekce Přístupová oprávnění > Uživatelé.
2.Vyberte uživatele a v kontextovém menu vyberte možnost Změnit.
3.V sekci Obecné odrolujte do části Nastavení hesla.
4.Pokud upravujete přihlášeného uživatele, je nutné zadat Aktuální heslo. Při úpravě ostatních uživatelů se
automaticky předvyplní.
5.Do polí Heslo a Potvrzení hesla zadejte nové heslo.
6.Klikněte na tlačítko Dokončit.
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Namapování doménové bezpečnostní skupiny
V případě potřeby si můžete do ESMC Web Console namapovat doménové bezpečnostní skupiny. Díky tomu se do
konzole dokáží přihlásit (svými doménovými údaji) všichni uživatelé z dané doménové bezpečnostní skupiny.

Poznámka
Tato možnost je dostupná pouze v prostředí Active Directory. Není možné ji použít s LDAP.
Pro zobrazení průvodce namapováním doménové bezpečnostní skupin přejděte v hlavním menu do sekce Další >
Přístupová oprávnění > Uživatelé, klikněte na tlačítko Přidat nové a vyberte možnost Nová namapovaná
doménová bezpečnostní skupina….
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Obecné
Doménová skupina
Zadejte název nové skupiny. Volitelně zadejte popis.
Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
Dále vyberte domovskou skupinu. Jedná se o statickou skupina, do které se budou ukládat objekty vytvořené
uživatelem.
Doménová skupina je identifikována pomocí SID (bezpečnostního identifikátoru). Klikněte na tlačítko Vybrat,
vyberte ze seznamu konkrétní doménovou skupinu, a potvrďte kliknutím na OK. Seznam skupin se zobrazí pouze v
případě, kdy je ESMC Server nainstalován na stroji, který je členem domény. V případě virtuální appliance
přejděte pro více informací do samostatné kapitoly.

Poznámka
Pokud po kliknutí na tlačítko Vybrat obdržíte chybu, navzdory správně nastaveným a parametrům
Active Directory, patrně vypršel čas pro běh skriptu na pozadí. Pro vyřešení můžete:
• zadat SID skupiny manuálně
• zadat přihlašovací údaje do AD v Nastavení serveru v sekci Rozšířená nastavení > Active
Directory. ESMC následně použije jiný, rychlejší způsob pro získání seznamu SIDů.
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Účet
Možnost Zapnuto ponechte vybranou, pokud mají být účty uživatelů v dané skupině aktivní.
Zadejte interval v minutách, po jehož uplynutí bude uživatel při neaktivitě odhlášen z ESMC Web Console.
Můžete ke skupině přiřadit e-mail a telefon.

Sady oprávnění
Přiřaďte skupině potřebná oprávnění.

Poznámka
Mějte na paměti, že v případě doménových skupin platí přiřazená sada oprávnění pro všechny
uživatele, kteří jsou členem skupiny.
Doménovým bezpečnostním skupinám můžete přiřadit libovolné množství sad oprávnění.
Použít můžete předdefinované sady oprávnění (uvedené níže), případně si vytvořit vlastní sady oprávnění:
• Sada oprávnění pouze pro čtení – oprávnění pouze pro čtení nad skupinou Všechna zařízení.
• Sada administrátorských oprávnění – úplný přístup nad skupinou Všechna zařízení.
• Sada oprávnění pro asistovanou instalaci – minimální sada oprávnění potřebných pro asistovanou
instalaci agenta.
• Sada oprávnění pro čtení (Enterprise Inspector) – minimální sada oprávnění pouze pro čtení (nad
skupinou Všechna zařízení) vyžadovaná pro uživatele ESET Enterprise Inspector.
• Administrátorská sada oprávnění Enterprise Inspector – přístupové oprávnění (nad skupinou Všechna
zařízení) vyžadované pro instalaci ESET Enterprise Inspector a automatickou synchronizaci mezi ESET
Enterprise Inspector a ESMC.
• Uživatelská sada oprávnění pro Enterprise Inspector – oprávnění pro zápis (nad skupinou Všechna
zařízení) vyžadované pro uživatele ESET Enterprise Inspector.
Každá sada oprávnění definuje přístup k objektům v konkrétní statické skupině.
Pokud uživateli nepřiřadíte žádné oprávnění, uživatelé se nebude schopen přihlásit do konzole.

Varování
Všechny předdefinované sady oprávnění mají přiřazen přístup k nejnadřazenější statické skupině
Všechny zařízení. Při přiřazování těchto oprávnění uživatelům buďte opatrní. Uživatel tak získá
přístup ke všem objektům v ESMC.

Souhrn
Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření dynamické skupiny klikněte na tlačítko
Dokončit.
V seznamu uživatelů na záložce Doménoví uživatelé se uživatelé zobrazí až po prvním přihlášení.
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Přiřazení sady oprávnění konkrétnímu uživateli
1.Sadu oprávnění můžete uživateli přiřadit dvěma způsoby:
a)V hlavním menu přejděte do sekce Další > Uživatelé. Klikněte na uživatele a v kontextovém menu vyberte
možnost Přiřadit sady oprávnění.
b)V části Uživatelé vyberte uživatele, a klikněte na Změnit.

2.V části Sady oprávnění vyberte z tabulky Nepřiřazené, ale dostupné sady oprávnění takové, které uživateli
chcete přiřadit. Pro více informací přejděte do kapitoly Správa oprávnění.
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Dvoufaktorová autentifikace
• Dvoufaktorová autentifikace (2FA) zvyšuje úroveň zabezpečení při přístupu do ESMC Web Console.
• Dvoufaktorová autentifikace je poskytována společností ESET a její technologií ESET Secure
Authentication. Pro využívání dvoufaktorové autentifikaci nemusíte mít zakoupen produkt ESET Secure
Authentication – mohou ji využívat všichni uživatelé. ESMC se automaticky spojí se servery společnosti ESET
a ověří pravost uživatele, který se snaží přihlásit do ESMC Web Console.
• Uživatel s aktivovanou dvoufaktorovou autentifikací se při každém přihlášení do ESET Security
Management Center Web Console bude muset autentifikovat jednorázovým heslem vygenerovaným aplikací
ESET Secure Authentication.
• Podrobné informace o produktu a jeho výhodách najdete na produktové stránce ESET Secure
Authentication.
• Počet uživatelů využívajících 2FA pro přihlášení do ESMC Web Console není omezen.
• Nastavení HTTP Proxy se neaplikuje na komunikaci s ESET Secure Authentication servery (2FA).
• Od verze ESMC 7.1 můžete aktivovat 2FA také pro výchozí účet Administrator.

Předpoklady
• Dvoufaktorovou autentifikaci může uživatelům aktivovat pouze uživatel, který má oprávnění pro vytváření
(Zápis) uživatelů. Po aktivaci je uživatel při dalším přihlášení vyzván ke konfiguraci 2FA. Po zadání
telefonního čísla obdrží prostřednictvím SMS odkaz ke stažení potřebné aplikace do svého mobilního
telefonu a dalšími instrukcemi.
• 2FA vyžaduje přístup na ESET 2FA servery, v opačném případě se nebude možné přihlásit. Bude tedy v
případě potřeby nutné povolit ve firewallu výjimky na 2FA serveru. Mějte na paměti, že konfigurace proxy v
sekci Další > Nastavení serveru > Rozšířená nastavení > Proxy server se neaplikuje na 2FA.
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Poznámka
Uživatelský účet s aktivním 2FA nemůžete použít pro asistovanou instalaci ESMC komponent.

Jak aktivovat dvoufaktorovou autentifikaci?
1.Rozhodněte se, u jakého uživatele chcete 2FA aktivovat, případně si vytvořte nového.
2.V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Uživatelé.
3.Klikněte na uživatele a v kontextovém menu vyberte možnost Dvoufaktorová autentifikace > Zapnout.
4.Při příštím přihlášení bude uživatel vyzván k zadání telefonního čísla.
5.Následně obdrží SMS s instrukcemi na instalaci aplikace ESET Secure Authentication do svého mobilního
zařízení. Případně může využít zobrazený QR kód.
6.Po nainstalování aplikace prostřednictvím tokenu se do aplikace přidá instance ESMC.
7.Nyní se uživatel může přihlásit prostřednictvím svých přihlašovacích údajů a jednorázového hesla
vygenerovaného mobilní aplikací. Při každém přihlášení se vygeneruje nové jednorázové heslo.

Sady oprávnění
Pomocí oprávnění můžete umožnit nebo naopak zakázat uživatelům přístup do ESMC Web Console. Jinými slovy
definují, jakou část Web Console si mohou uživatelé zobrazit, a akce, které mohou provádět. Nativní uživatelé
mají přiřazenou konkrétní sadu oprávnění, zatímco oprávnění doménových uživatelů se přebírá z oprávnění,
kterou má přiřazena namapovaná doménová bezpečnostní skupina. Rozsah platnosti sady oprávnění definuje
statická skupina. Přístupová oprávnění (definovaná v sekci Funkce) se aplikují na objekty, které se nacházejí ve
vybraných Statických skupinách a má k nim mít uživatel přístup. Přidělením přístupu ke statické skupině uživatel
automaticky získá přístup také k jejím podskupinám. Díky tomuto principu jste schopni vytvořit strukturu
statických skupin podle jednotlivých lokalit a lokálním administrátorům přidělit oprávnění pouze pro přístup k
jejich počítačům/objektům. Více informací naleznete v tomto příkladu.
Uživateli můžete přidělit takové oprávnění, že si jej nebude schopen zobrazit a ani neuvidí další vytvořené
uživatele. Všechny objekty, které jakýkoli uživatel vytváří, se ukládají do jeho domovské skupiny. Objekt,
reprezentující nového uživatele, se vytvoří v domovské skupině uživatele, který jej vytvořil. Protože uživatele
zpravidla vytváří Administrator, uloží se do skupiny Všechna zařízení.
Sady oprávnění se sčítají. Pokud uživateli přiřadíte více sad oprávnění, výsledná zásada vznikne jejich sečtením.

Sloučení sad oprávnění
Výsledná zásada definující oprávnění pro přístup k objektu vznikne sloučením všech sad oprávnění přiřazených
uživateli. Mějte příklad, kdy uživatel má přiřazeny dvě sady oprávnění. Jednu s úplným oprávněním do jeho
domovské skupiny a druhou, v níž má pouze oprávnění pro čtení a použití u položky Skupiny a počítače. To
znamená, že bude schopen nad počítači z druhé skupiny spouštět úlohy vytvořené ve své domovské skupině.
Obecně, uživatel může spouštět objekty z jedné statické skupiny nad jinou statickou skupinou, za předpokladu, že
má oprávnění ke konkrétnímu typu objektu v dané skupině.

Prostřednictvím filtru
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Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou

skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.
Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Důležité
Níže uvádíme několik důležitých tipů:
• Nikdy nepřiřazujte oprávnění pro změnu nastavení serveru nezkušeným uživatelům. Pouze
administrátor by měl mít možnost měnit tato nastavení.
• Zamyslete se nad tím, zda všichni uživatelé potřebují přístup ke klientské úloze pro spuštění
příkazu. Jedná se o velmi účinnou úlohu, ale v nesprávných rukách může být zneužita.
• Uživatelé, kteří nejsou administrátoři, by neměli mít přístup k sadám oprávnění, nativním
uživatelům a nastavení serveru.
• Pokud vyžadujete komplexní model oprávnění, neváhejte a vytvořte více sad oprávnění.
Uživatelům můžete přidělit libovolné množství sad oprávnění.
Při práci s oprávněními můžete uživatelům přidělit rozdílnou úroveň přístupu. K dispozici máte tyto možnosti:
Čtení, Použít a Zápis.

Aplikace
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Příklad
Pro duplikování objektů musí mít uživatel oprávnění pro čtení originálních objektů a zápis daného
typu objektu ve své domovské skupině.
Filip, jehož domovskou skupinou je Filipova skupina, si chcete zkopírovat (zduplikovat) Politiku 1.
Protože politiku vytvořil Petr, je umístěna v jeho domovské skupině s názvem Petrova skupina.
1.Pro dosažení je nutné: Vytvořit novou statickou skupinu, například Sdílené politiky.
2.Přiřadit oběma uživatelům (Filipovi a Petrovi) oprávnění pro čtení politik ve skupině Sdílené
politiky.
3.Petr musí přesunout Politiku 1 do skupiny Sdílené politiky.
4.Filip nyní v seznamu politik uvidí Politiku 1 a může si ji zduplikovat. Následně se mu zobrazí v jeho
domovské skupině.
5.(Uživatel Filip musí mít oprávnění pro vytvoření politik ve své domovské skupině)

Rozdíl mezi Použít a Zápis
Příklad
Pokud nechcete, aby mohl Filip modifikovat politiky umístěné ve skupině Sdílené politiky, vytvořte
pro něj sadu oprávnění, ve které v sekci:
• Funkce Politiky: vyberte pouze možnost Čtení a Použít
• Statické skupiny: vyberte Sdílené politiky
Poté, co tuto sadu oprávnění přiřadíte Filipovi, bude schopen si sdílené politiky zobrazit a aplikovat.
Nedokáže je však modifikovat ani mazat. Pokud budete chtít, aby Filip mohl vytvářet, upravovat a
mazat politiky ve skupině Sdílené politiky, přiřaďte mu oprávnění pro zápis.

Správa oprávnění
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Pro správu sady oprávnění na ní klikněte a v zobrazeném kontextovém menu si vyberte jednu z níže dostupných
akcí:
Sada oprávnění
• Zobrazit detaily – kliknutím si zobrazíte detaily sadu oprávnění.
•
Štítky – Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.
• Změnit – kliknutím upravíte sadu oprávnění.
• Duplikovat – kliknutím vytvoříte kopii existující sady oprávnění, a můžete ji použít jako základ při
vytváření nové sady oprávnění. Kopie se vytvoří v domovské skupině uživatele, který ji vytvářel.
• Odstranit – kliknutím odstraníte vybranou sadu oprávnění.

Přiřazení
• Zobrazit nativní uživatele – kliknutím zobrazíte seznam nativních uživatelů, kteří mají danou sadu
oprávnění přiřazenou.
• Zobrazit namapované bezpečnostní skupiny – kliknutím zobrazíte seznam namapovaných doménových
bezpečnostních skupin, které mají danou sadu oprávnění přiřazenou.

Přístupová oprávnění
•
Přístup skupiny >
skupiny.

Přesunout – kliknutím přesunete vybranou sadu oprávnění do jiné statické

Varování
Všechny předdefinované sady oprávnění mají přiřazen přístup k nejnadřazenější statické skupině
Všechny zařízení. Při přiřazování těchto oprávnění uživatelům buďte opatrní. Uživatel tak získá
přístup ke všem objektům v ESMC.

Vytvoření nebo úprava sady oprávnění
Pro vytvoření nové sady oprávnění klikněte na tlačítko Nová. Chcete-li upravit existující sadu oprávnění, klikněte
na požadovanou a v kontextovém menu vyberte možnost Změnit.

Obecné
Zadejte název nové sady (vyžadované nastavení). Volitelně zadejte popis a vyberte štítky.
Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

Statické skupiny
Kliknutím na Přidat statickou skupinu definujte jednu nebo více skupin, pro které bude sada platná. Na objekty
umístěné ve vybraných statických skupinách se aplikují oprávnění definovaná v sekci Funkce.
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Funkce
Vyberte jednotlivé součásti ESMC Web Console, ke kterým chcete uživateli přidělit přístup. Uživatel s daným
oprávněním bude mít přístup k souvisejícím úlohám. Oprávnění můžete definovat až na konkrétní typy klientských
a serverových úloh. K dispozici jsou čtyři předdefinované sady funkcí. Použijte jednu z nich nebo oprávnění
definujte ručně.
Přidělením oprávnění Zápis automaticky přidělení oprávnění Použít a Čtení. Přidělením oprávnění Použít
automaticky přidělení oprávnění Čtení.

Skupiny uživatelů
Vyberte jednu nebo více skupin uživatelů, jejichž parametry se mohou použít v politice (například pro ESET Mobile
Device Management pro Apple iOS nebo režim dočasné změny nastavení).

Uživatelé
V této části vyberte uživatele, kterým chcete sadu přiřadit. Seznam dostupných uživatelů naleznete v levé části.
Vyberte konkrétní uživatele nebo pro výběr všech klikněte na tlačítko Přidat vše. Vpravo je uveden seznam
uživatelů, kterým sadu přiřadíte. Tato akce není nezbytně nutná, vytvořenou sadu můžete uživateli přiřadit
později.

Souhrn
Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření sady oprávnění dokončete kliknutím na
tlačítko Dokončit. Sada oprávnění se vytvoří v domovské skupině uživatele, které ji vytvářel.
Pro vytvoření kopie upravované sady oprávnění klikněte na tlačítko Uložit jako. Následně budete vyzváni k zadání
názvu nové sady oprávnění.

Seznam oprávnění
Typy oprávnění
Při vytváření nebo úpravě sady oprávnění v sekci Další > Přístupová oprávnění > Nová / Změnit máte v sekci
Funkce k dispozici kompletní seznam oprávnění, které můžete použít. ESMC Web Console je rozdělena do několik
kategorií, díky čemuž můžete uživateli přiřadit přístupové pouze ke konkrétní části (například skupinám a
počítačům, nativním uživatelům, certifikátům, politikám, atp.). Navíc ještě můžete určit způsob oprávnění ke
konkrétnímu objektu. K dispozici máte možnost Čtení, Použít a Zápis. Níže uvádíme charakteristiku uvedených
možností:
Oprávnění pro čtení je vhodné pro audit. Jinými slovy, uživatel si může zobrazit data, ale nemůže je modifikovat.
Oprávnění pro použití umožňuje uživateli použití objektů (spuštění úlohy, přiřazení politiky, ...), ale neumožňuje
jejich modifikaci nebo odstranění.
Oprávnění pro zápis umožňuje uživatelům plnohodnotnou manipulaci s objekty – jejich duplikování, úpravu,
vytváření i mazání.
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Některé typy oprávnění (uvedené níže) nedefinují přístup k objektům, ale uživateli umožňují použití konkrétní
funkce. Jedná se o globální nastavení, nezáleží na statické skupině definované v dané sadě oprávnění. Použití
funkce je následně limitováno dalšími oprávněními, která definují přístup k objektům. Například oprávnění pro
Export přehledu do souboru umožní použití této funkce, ale data zobrazená v přehledu již budou ovlivněna
dalšími oprávnění, ve kterých je definován přístup ke konkrétním statické skupině.

Příklad
Do Databáze znalostí jsme připravili vzorové příklady oprávnění, které uživatel potřebuje k
provádění konkrétních úloh.
Uživateli můžete přiřadit oprávnění pro použití těchto globálních funkcí:
• Nasazení ESET Agenta
• Přehledy a nástěnka (Vyžadováno pro fungování nástěnky. Zobrazená data již závisí na oprávnění, které
uživateli definují přístup ke konkrétní skupině počítačů)
• Odeslat e-mail
• Exportovat přehled do souboru
• Odeslat SNMP Trap
• Nastavení serveru
• Enterprise Inspector administrátor
• Enterprise Inspector uživatel

Seznam dostupných kategorií oprávnění:
Skupiny a počítače
Čtení – oprávnění pro zobrazení počítačů a skupin.
Použít – oprávnění pro použití počítače/skupiny jako cíle klientské úlohy nebo politiky.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání počítačů. Zahrnuje rovněž přejmenování počítačů a
skupin.

Enterprise Inspector administrátor
Zápis – oprávnění pro použití administrátorských funkcí v nástroji Enterprise Inspector.

Enterprise Inspector uživatel
Čtení – oprávnění pro přístup k nástroji Enterprise Inspector.
Zápis – oprávnění pro použití nástroje Enterprise Inspector.

Sady oprávnění
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Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu sad oprávnění a jejich konfiguraci.
Použít – oprávnění pro přidělení/odebrání sady oprávnění uživatelům nebo doménovým skupinám.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání sad oprávnění.

Důležité
Aby mohl uživatel přiřazovat nebo odebírat oprávnění, musí mít nastaveno Použít u položky Sady
oprávnění a Nativní uživatelé/Doménové skupiny.

Doménové skupiny
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu namapovaných doménových skupin.
Použít – oprávnění při přidělení/odebrání sady oprávnění doménovým skupinám.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání namapovaných doménových skupin.

Nativní uživatelé
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu nativních uživatelů.
Použít – oprávnění při přidělení/odebrání sady oprávnění nativním uživatelům.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání nativních uživatelů.

Nasazení ESET Agenta
Použít – oprávnění pro použití odkazu Další možnosti nasazení v menu Rychlé odkazy a ruční přidání počítače do
ESMC konzole.

Uložené instalační balíčky
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu uložených instalačních balíčků.
Použít – oprávnění pro stažení vytvořených uložených instalačních balíčků.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání instalačních balíčků.

Certifikáty
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu klientských certifikátů a certifikačních autorit.
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Použít – oprávnění pro exportování klientských certifikátů/certifikačních autorit a jejich použití v instalačních
balíčcích/úlohách.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo zamítnutí klientských certifikátů a certifikačních autorit.

Serverové úlohy a podmínky spuštění
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu serverových úloh a jejich konfigurace (vyjma citlivých polí jako jsou
hesla).
Použít – oprávnění pro spuštění serverových úloh jako aktuálně přihlášený uživatel.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání serverových úloh.
Kliknutím na ikonu
rozbalíte seznam všech kategorií serverových úloh a oprávnění můžete přidělit pouze
konkrétním typům úloh.

Klientské úlohy
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu klientských úloh a jejich konfigurace (vyjma citlivých polí jako jsou
hesla).
Použít – oprávnění pro spuštění/přerušení běhu klientských úloh. Mějte na paměti, že pro přiřazení/odřazení
úlohy (počítači nebo skupině) musí mít uživatel přístup (oprávnění Použít) ke konkrétním objektům.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odstranění klientských úloh. Mějte na paměti, že pro
přiřazení/odřazení úlohy (počítači nebo skupině) musí mít uživatel přístup (oprávnění Použít) ke konkrétním
objektům.
Kliknutím na ikonu

rozbalíte seznam všech kategorií úloh a vybrat můžete pouze konkrétní typy úloh.

Šablony dynamických skupin
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu šablon dynamických skupin a jejich konfigurace.
Použít – oprávnění pro vytvoření nové dynamické skupiny s použitím existujících šablon.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání šablon dynamických skupin.

Obnovení šifrování
Čtení
Použít
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Přehledy a nástěnka
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu šablon přehledů a jejich kategorií. Na základě šablon si uživatel může
přehledy vygenerovat. Má přístup ke své nástěnce založené na výchozí nástěnce.
Použít – oprávnění pro změnu přehledů zobrazených na nástěnce. Uživatel si může vybrat některý z existujících
přehledů.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání šablon přehledů a jejich kategorií. Uživatel si může plně
konfigurovat nástěnku.

Politiky
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu politik a jejich konfigurace.
Použít – oprávnění pro přiřazení/odebrání politiky počítači nebo skupinu. Mějte na paměti, že pro
přiřazení/odřazení politiky musí mít uživatel přístup (oprávnění Použít) ke konkrétním objektům.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání politik.

Odeslat e-mail
Použít – oprávnění pro odesílání e-mailů. (Potřeba pro odesílání oznámení a generovaných přehledů e-mailem.)

Odeslat SNMP Trap
Použít – oprávnění pro nastavení odesílání SNMP trapu, které lze konfigurovat při tvorbě oznámení nebo
přehledů.

Exportovat přehled do souboru
Použít – oprávnění pro uložení přehledu na souborový systém, na kterém běží ESMC Server. Tato možnost je
dostupná při vytváření serverové úlohy pro generování přehledu.

Licence
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu licencí včetně jejich využití.
Použít – oprávnění pro použití licence pro aktivaci (v rámci klientské úlohy Aktivace produktu nebo Instalace
aplikace).
Zápis – oprávnění pro přidání nebo odebrání licencí. (Domovskou skupinou uživatele musí být statická skupina
Všechna zařízení. Standardně má tento přístup pouze výchozí uživatel Administrator.)
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Oznámení
Čtení – oprávnění pro zobrazení seznamu oznámení a jejich konfigurace.
Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání oznámení. Pro korektní chování musí mít uživatel
oprávnění Použít u položky Odeslat SNMP Trap nebo Odeslat e-mail.

Nastavení serveru
Čtení – oprávnění pro zobrazení nastavení serveru.
Zápis – oprávnění pro změnu nastavení serveru.

Audit log
Čtení – oprávnění pro vygenerování přehledu Audit log.

Certifikáty
Certifikáty představují důležitou součást ESET Security Management Center. Prostřednictvím nich je ověřována
komunikace mezi jednotlivými komponenty ESMC infrastruktury. K ověření komunikace dojde v případě, kdy jsou
používané certifikáty platné a podepsané stejnou certifikační autoritou. Více informací o ESMC certifikátech
naleznete v naší Databázi znalostí.
Při používání certifikátů máte několik možností:
• Můžete využívat certifikáty vygenerované v průběhu instalace ESMC.
• Můžete si vytvořit novou certifikační autoritu a prostřednictvím ní nebo vlastní podepsat certifikáty pro
požadované komponenty (ESET Management Agent, ESMC Server, ESMC MDM nebo Virtual Agent Host).
• Můžete použít vlastní certifikační autoritu a certifikáty.

Poznámka
Při migraci ESMC Serveru na nový stroj si exportujte/zálohuje všechny používané certifikační
autority a certifikát ESMC Serveru. Pokud nenastavíte stejný certifikát novému serveru, stávající
ESET Management Agenti se vám k němu nepřipojí.
Podle následujících kroků si vytvoříte novou certifikační autoritu a klientské certifikáty přímo v ESMC Web
Console:
• Vytvoření nové certifikační autority
oImportování veřejného klíče
oExportování veřejného klíče
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oExportování veřejného klíče v Base64 formátu
• Vytvoření nového klientského certifikátu
oVytvoření certifikátu
oExportování certifikátu
oVytvoření APN/DEP certifikátu
oZamítnutí certifikátu
oVyužití certifikátu
oZměna certifikátu ESMC serveru
oPoužití vlastních certifikátů v ESET Security Management Center
oUpozornění na blížící se konec platnosti a nahrazení certifikátů

Důležité
macOS / OS X nepodporuje certifikáty, jejichž platnost končí 19. ledna 2038 a později. ESET
Management Agent běžící na macOS s takovým certifikátem se nepřipojí k ESMC serveru.

Poznámka
• Všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené během instalace ESMC mají začátek platnosti
dva dny před svým vytvořením.
• Všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené ručně v ESMC Web Console mají začátek
platnosti den před svým vytvořením. Je to z důvodu, abychom eliminovali problém způsobený
rozdílným časovým pásmem v operačním systému.
Příklad: certifikační autorita a certifikát vytvořený 12 ledna 2017 v průběhu instalace má v poli
Platnost od hodnotu 10 ledna 2017 10 00:00:00. Certifikační autorita a certifikát vytvořený ručně 12
ledna 2017 bude mít automaticky nastavenou Platnost od 11 ledna 2017 00:00:00.

Klientské certifikáty
Pokud máte v ESET Security Management Center vytvořenou certifikační autoritu, měli byste prostřednictvím ní
vystavit certifikáty pro jednotlivé komponenty infrastruktury. Každá komponenta (ESET Management Agent,
ESMC Server, …) vyžaduje samostatný certifikát.
Nový…
Kliknutím vytvoříte nový certifikát. Tyto certifikáty používají jednotlivé komponenty infrastruktury (ESET
Management Agenta, ESMC Server, …).
APN/ABM certifikát
Po kliknutí vytvoříte nový APN/DEP certifikát. Tento certifikát používá MDM pro registraci iOS zařízení. Tato akce
vyžaduje platnou licenci.
Využití certifikátu
Kliknutím zjistíte, kolik klientů využívá daný certifikát.
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Štítky
Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.
Změnit…
Pomocí této možnosti můžete upravit popis existujícího certifikátu.
Exportovat…
Pomocí této možnosti exportujete vybraný certifikát do souboru. Certifikát v tomto formátu je vyžadován při
lokální instalaci ESET Management Agenta a dalších komponent ESMC infrastruktury.
Exportovat jako Base64…
Pomocí této možnosti exportujete vybraný certifikát do .txt souboru.
Zamítnout…
Pokud již daný certifikát nepoužíváte, můžete jej Zamítnout. Tímto trvale certifikát zneplatníte. Tato informace je
ESET Management Agentovi předána při jeho dalším připojení k serveru. ESET Security Management Center
neakceptuje zamítnuté certifikáty.

Důležité
Před tím, než certifikát zamítnete, se ujistěte, že jej nepoužívá žádná komponenta ESMC
infrastruktury. Zamítnutí certifikátu je nevratný proces a zamítnuté certifikáty již nebude možné
nikdy použít. V opačném případě by ESET Management Agent nebo jiný prvek ESMC infrastruktury
(ESMC Proxy, ESMC MDC...) přestal komunikovat a museli byste jej znovu přeinstalovat.
Přístup skupiny
Pomocí této možnosti můžete přesunout certifikáty nebo certifikační autority do jiné statické skupiny. Tím můžete
poskytnout přístup k certifikátům dalším uživatelům. Pro zjištění, v jaké domovské skupině se certifikát nachází,
na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost
Přístup skupiny. Domovská skupina se zobrazí v
prvním řádku zobrazené nabídky (například Všechna zařízení/Praha). Pro více informací se podívejte na příklad
jak sdílet certifikáty.

Důležité
Mějte na paměti, že uvidíte pouze certifikáty, které jsou ve vaší domovské skupině (za předpokladu,
že máte přístup pro čtení certifikátů). Certifikáty vytvořené v průběhu instalace jsou umístěny v
nejnadřazenější skupině Všechna zařízení a má k nim standardně přístup pouze administrátor.
Zobrazit zamítnuté – kliknutím si zobrazíte všechny zamítnuté certifikáty.
Certifikát ESET Agenta pro asistovanou instalaci – tento certifikát se automaticky vytvořil v průběhu instalace
ESMC Serveru a automaticky se použije, pokud ESET Management Agenta instalujete lokálně a využijete možnosti
asistované instalace.
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Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Vytvoření nového certifikátu
Potřebné certifikáty pro fungování jednotlivých komponent ESET Security Management Center infrastruktury se
vytvoří již v průběhu instalace a podepsány jsou výchozí ESMC certifikační autoritou. Tyto certifikáty používají
jednotlivé komponenty infrastruktury (agent, ESMC Server, …) pro ověření komunikace.

Poznámka
Vytvořit nemůžete certifikát ESET Management Agenta pro asistovanou instalaci. Tento certifikát
se vygeneruje z průběhu instalace serveru, pokud vyberete možnost Vygenerovat certifikáty.
Pro vytvoření nového certifikátu přejděte v hlavním menu ESMC Web Console na záložku Další > Certifikáty a
klikněte na tlačítko Nový....

Obecné
Zadejte popis nově generovaného certifikátu.
Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
Produkt – z rozbalovacího menu vyberte produkt ESMC infrastruktury, pro který chcete certifikát vygenerovat
Adresa – doporučujeme ponechat výchozí hodnotu, tedy hvězdičku (*). Pokud chcete omezit jeho platnost a jste
si vědomi všech úskalí s tím spojených, můžete specifikovat pouze IP adresu a DNS název ESMC Serveru.

Důležité
Při vytváření HTTPS certifikátu pro MDM zadejte IP adresu nebo DNS název serveru, na kterém tuto
komponentu provozujete. V případě MDM nemůžete v poli adresa ponechat předdefinovanou
hvězdičku (*).
Heslo k certifikátu – volitelně si můžete nastavit heslo k certifikátu. Pokud si nastavíte heslo, bude nutné jej
zadávat při každém použití certifikátu.

Důležité
V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při
inicializaci agenta.

Atributy (Předmět)
Tato pole nejsou povinná, ale můžete je použít k zadání detailních informací o certifikátu.
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Obecný název – v závislosti na vybraném produktu by název měl obsahovat řetězec "Agent" nebo "Server". Dále
můžete volitelně zadat bližší informace o certifikátu. Zadejte rozsah platnosti certifikátu.

Poznámka
• Všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené během instalace ESMC mají začátek platnosti
dva dny před svým vytvořením.
• Všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené ručně v ESMC Web Console mají začátek
platnosti den před svým vytvořením. Je to z důvodu, abychom eliminovali problém způsobený
rozdílným časovým pásmem v operačním systému.
Příklad: certifikační autorita a certifikát vytvořený 12 ledna 2017 v průběhu instalace má v poli
Platnost od hodnotu 10 ledna 2017 10 00:00:00. Certifikační autorita a certifikát vytvořený ručně 12
ledna 2017 bude mít automaticky nastavenou Platnost od 11 ledna 2017 00:00:00.

Podepsat
K dispozici máte dvě možnosti pro podepsání certifikátu:
• Certifikační autorita – tuto možnost vyberte, pokud chcete pro podepsání použít ESMC certifikační
autoritu (vytvořenou vámi, nebo v průběhu instalace ESMC).
oKlikněte na Vyberte certifikační autoritu a následně ze seznamu vyberte požadovanou ESMC CA.
oV případě potřeby si můžete vytvořit novou certifikační autoritu.
• Vlastní PFX soubor – pro výběr .pfx souboru klikněte na tlačítko Procházet, vyberte požadovaný .pfx
soubor a klikněte na tlačítko OK. Následně soubor nahrajete na server kliknutím na tlačítko Nahrát. V této
části nemůže vybrat vámi vytvořené certifikáty.

Poznámka
Pokud jste certifikační autoritu opatřili heslem, zadejte jej. Toto heslo jste si nastavili při instalaci
ESMC. Povinné je v případě ESMC Virtual Appliance. Toto heslo jste definovali v ESMC prvotní
konfiguraci virtuální appliance – je stejné jako heslo do konzole.

Souhrn
V této části zkontrolujte, zda informace o certifikátu odpovídají vašim představám a vytvoření certifikátu
dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Certifikát se vytvoření a bude k dispozici v seznamu certifikátů,
například při tvorbě balíčků pro instalaci agenta. Certifikát se uloží do domovské skupiny uživatele, který jej
vytvářel.

Poznámka
Dále se můžete podívat do kapitoly importování veřejného klíče, exportování veřejného klíče nebo
exportování klientského certifikátu.
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Exportování klientského certifikátu
Exportování klientského certifikátu
1.Použitím zaškrtávacího pole vyberte ze seznamu požadovaný klientský certifikát.
2.Klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Exportovat. Certifikát se exportuje (včetně privátního klíče)
do .pfx souboru. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Exportování klientského certifikátu jako Base64
Certifikáty jednotlivých ESMC komponenty jsou dostupné ve Web Console. Pro získání certifikátu v Base64
formátu přejděte do sekce Další > Klientské certifikáty. Klikněte na požadovaný certifikát a z kontextového menu
vyberte možnost Exportovat jako Base64. Certifikát si můžete zkopírovat nebo stáhnout jako .txt soubor. Stejným
způsobem si můžete stáhnout certifikáty pro všechny komponenty infrastruktury i certifikační autoritu.

Poznámka
Pro exportování certifikačních autorit musí mít uživatel oprávnění Použít u položky Certifikáty. Více
informací naleznete v kapitole seznam oprávnění.

APN/ABM certifikát
APN (Apple Push Notification) / ABM (Apple Business Manager) certifikát používá ESMC MDM při registraci
mobilních iOS zařízení. Abyste mohli zařízení zaregistrovat a vzdáleně je spravovat, nejprve potřebujete push
certifikát vydaný společností Apple. Dalším předpokladem je platná licence nahraná v ESMC.
Pro vytvoření nového APN/ABM certifikátu přejděte ve Web Console do sekce Další > Klientské certifikáty,
klikněte na tlačítko Nový a vyberte možnost APN/ABM certifikát.

Poznámka
Pro vytvoření APNS certifikátu budete potřebovat Apple ID. Tento účet je vyžadován pro podepsání
certifikátu.
Platnost APN certifikátu je 1 rok. Před vypršením jeho platnosti si ho prodlužte opět na Apple
portále kliknutím na tlačítko Renew (viz část Certifikát v této kapitole).
Pro získání ABM registračního tokenu budete potřebovat Apple ABM účet.
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Vytvoření žádosti
Specifikujte podrobnosti certifikátu, které charakterizují používaný certifikát a klikněte na tlačítko Odeslat žádost.

Stažení
V této části si stáhněte CSR (žádost o podepsání certifikátu) a privátní klíč.

Certifikát
1.Přejděte na Apple Push Certificates Portal, přihlaste se prostřednictvím Apple ID.
2.Klikněte na tlačítko Create a Certificate.
3.V případě potřeby zadejte poznámku ke generovanému certifikátu. Klikněte na tlačítko Choose File a
vyberte CSR soubor stažený v předchozím kroku a akci potvrďte kliknutím na tlačítko Upload.
4.Vyčkejte na zobrazení informace, že byl úspěšně vygenerován APNS certifikát pro ESET Mobile Device
Management server.
5.V seznamu certifikátů klikněte na tlačítko Stáhnout a uložte si .pem soubor do vašeho počítače.
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6.Opusťte Apple Push Certificate Portal, přepněte se zpět do konzole a sekce Nahrání.

Důležité
APNS certifikát je vyžadován pro ABM i non-ABM zařízení.
Pokud vytváříte ABM certifikát, dále pokračujte podle těchto kroků.

Nahrání certifikátu do ESMC
Vytvořte politiku pro Mobile Device Connector a nahrajte do ní získaný APNS certifikát a privátní klíč. Nyní můžete
zaregistrovat iOS zařízení navštívením adresy https://<mdmcore>:<enrollmentport>/unique_enrollment_token na
koncovém zařízení.

Zamítnutí certifikátu
V této části se zobrazují všechny vámi vytvořené certifikáty jejichž platnost jste následně prostřednictvím ESMC
zamítli. Zamítnuté certifikáty jsou automaticky odebrány ze sekce Klientské certifikáty. Pro zobrazení zamítnutých
certifikátů použijte možnost Zobrazit zamítnuté.
Pro zamítnutí certifikátu postupujte podle následujících kroků:
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1.V hlavním menu ESMC Web Console přejděte na záložku Další > Certifikáty > Klientské certifikáty.
Vyberte požadovaný certifikát a klikněte na Zamítnout.

2.Zadejte důvod zamítnutí a klikněte na tlačítko Zamítnout.
3.Akci dokončete kliknutím na tlačítko OK. Certifikát zmizí ze seznamu klientských certifikátů. Zobrazit si jej
můžete kliknutím na tlačítko Zobrazit zamítnuté.

Změna certifikátu ESMC serveru
Certifikát, který používá ESMC Server se vytvoří, stejně jako další certifikáty, v průběhu instalace serveru.
Komunikace jednotlivých komponent ESMC infrastruktury je ověřována prostřednictvím těchto certifikátů. V
případě potřeby můžete kdykoli změnit certifikát, která ESMC Server používá. Vygenerovat si můžete nový
certifikát vydaný vestavěnou certifikační autoritou nebo použít vlastní certifikát. Certifikát ESMC serveru je
vyžadován pro navázání TLS spojení a autentifikaci. Toto opatření má za následek, že se ESET Management Agent
připojí výhradně k legitimnímu serveru.
1.V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Nastavení serveru a v části Připojení vyberte
možnost Změnit certifikát.
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2.K dispozici máte dva způsoby výběru certifikátu:
• ESMC certifikát – klikněte na Otevřít seznam certifikátů a vyberte certifikát, který chcete použít.
• Vlastní certifikát – pomocí této možnosti můžete vybrat certifikát ze souboru. Následně klikněte na OK a
Uložit. Tato možnost je užitečná při migraci ze starého serveru, kdy vyberete certifikát (.pfx soubor)
exportovaný ze starého ESMC Serveru.

3.Restartujte službu ESMC Server. Pro více informací přejděte do Databáze znalostí.
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Použití vlastních certifikátů v ESMC
Komunikace jednotlivých komponent ESMC infrastruktury je šifrována pomocí certifikátu, které vystavuje
vestavěná ESMC certifikační autorita. Pokud vlastníte infrastrukturu vlastních klíčů PKI, můžete si vygenerovat
vlastní certifikáty a ty následně použít pro ověřování komunikace. Tento návod popisuje generování Windows
Server 2012 R2. Mějte na paměti, že na starším operačním systému může být postup odlišný.

Poznámka
Nové certifikáty můžete vytvořit rovněž pomocí OpenSSL. Více informací naleznete v Databázi
znalostí.
Vyžadované serverové role:
• Active Directory Domain Services.
• Active Directory Certificate Services s nainstalovanou Stand-Alone Root CA.

1.Otevřete Management Console a přidejte snap-in Certificates:
a)Přihlaste se na server jako administrátor.
b)Pomocí příkazu mmc.exe otevřete konzolu pro správu.
c)V hlavním menu klikněte na File a vyberte možnost Add/Remove Snap-in… (případně stiskněte
klávesovou zkratku CTRL+M).
d)Vyberte položku Certificates a klikněte na tlačítko Add.
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e)Vyberte Computer Account a klikněte na tlačítko Next.
f)Ujistěte se, že jste vybrali možnost Local Computer a klikněte na tlačítko Finish.
g)Dále klikněte na tlačítko OK.
2.Vytvořte Custom Certificate Request:
a)Ve stromové struktuře přejděte do větve Certificates (Local Computer) .
b)Dále rozbalte větev Personal. Klikněte na Certificates a z kontextové menu vyberte All Tasks > Advanced
operations > Create Custom Request...
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c)V průvodci vydáním certifikátu klikněte na tlačítko Next.
d)Vyberte možnost Proceed without enrollment policy a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

e)Z rozbalovacího menu vyberte možnost (No Template) Legacy Key a ujistěte se, že máte vybrán formát
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PKCS #10. Klikněte na tlačítko Další.

f)Rozbalte sekci Details a klikněte na tlačítko Properties.
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g)Na záložce General zadejte Friendly name, volitelně popis.
h)Na záložce Subject:
V sekci Subject name vyberte z rozbalovacího menu Type položku Common Name. Jako hodnotu zadejte era
server a klikněte na tlačítko Add. V informačním poli se následně zobrazí CN=era server. Pokud vytváříte
žádost o vydání certifikátu (CSR) pro ESET Management Agenta, jako Common Name zadejte era agent.

Důležité
V závislosti na komponentě musí Common Name obsahovat jeden z těchto řetězců: "server" a
"agent".
i)V sekci Alternative name vyberte z rozbalovacího jména Type položku DNS. Jako hodnotu zadejte
hvězdičku (*) a klikněte na tlačítko Add

Důležité
Subject Alternative Name (SAN) by měl být pro ESMC Server a všechny agenty definován jako
"DNS:*".

323

j)Na záložce Extensions rozbalte sekci Key usage. Z dostupných možností přidejte následující: Digital
signature, Key agreement, Key encipherment. Odškrtněte možnost Make these key usages critical.

Důležité
Ujistěte se, že v sekci Key usage > Key certificate signing máte vybrány níže uvedené možnosti:
• Digital signature
• Key agreement
• Key encipherment
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k)Na záložce Private Key:
Rozbalte sekci Cryptographic Service Provider. Následně uvidíte všechny kryptografické poskytovatele (CSP).
Ponechte vybranou pouze položku Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider (Encryption).

Poznámka
Zrušte výběr všech ostatních kryptografických poskytovatelů, kromě Microsoft RSA SChannel
Cryptographic Provider (Encryption).
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l)Rozbalte sekci Key Options. Z menu Key size vyberte alespoň 2048. Dále zaškrtněte možnost Make
private key exportable.
m)Rozbalte sekci Key Type a vyberte možnost Exchange. Klikněte na tlačítko Apply a zkontrolujte
nastavení.
n)Dále klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se informace o certifikátu. Pro pokračování klikněte na tlačítko Next.
Klikněte na tlačítko Browse a vyberte umístění, do kterého chcete žádost (CSR) uložit. Následně zadejte
název souboru a ujistěte se, že máte vybranou možnost Base 64.

326

o)Žádost vygenerujete kliknutím na tlačítko Finish.
3.Importujte Custom Certificate Request a vydejte Custom Certificate z čekajících žádostí.
a)Otevřete Server Manager, klikněte na Tools > Certification Authority.
b)Ze stromové struktury vyberte Certification Authority (Local). Dále klikněte na váš server a z
kontextového menu vyberte Properties. Přejděte na záložku Policy Module a klikněte na tlačítko
Properties.... Ujistěte, že jste nastavili Set the certificate request status to pending. Dále musíte mít
vybranou možnost The administrator must explicitly issue the certificate. V opačném případě nebude
generování fungovat. Změna tohoto nastavení může vyžadovat restart Active Directory CA služby.
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c)Ze stromové struktury vyberte Certification Authority (Local). Dále klikněte na váš server (obvykle
reprezentovaný FQDN) a z kontextového menu vyberte > All Tasks > Submit new request…. Vyberte žádost
(CSR soubor), který jste získali v kroku 2.
d)Certifikát se přidá do seznamu Pending Requests. V pravé části obrazovky vyberte konkrétní CSR. V menu
Action vyberte možnost All Tasks > Issue.
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4.Exportujte Issued Custom Certificate do .tmp souboru.
a)V levé části okna vyberte možnost Issued Certificates. Klikněte na certifikát, který chcete exportovat, a z
kontextového menu vyberte možnost All Tasks > Export Binary Data...
b)V okně Export Binary Data vyberte z rozbalovacího menu možnost Binary Certificate. V části Export
klikněte na Save binary data to a file a potvrďte kliknutím na OK.

c)V okně Save Binary Data vyberte umístění, do kterého chcete certifikát uložit a akci dokončete kliknutím
na tlačítko Save.
5.Importujte .tmp soubor.
a)Ze stromové struktury vyberte Certificate (Local Computer) > Personal. Z kontextového menu vyberte
možnost All Tasks > Import...
b)Klikněte na tlačítko Další.
c)Klikněte na tlačítko Browse... a vyberte uložený .tmp binární soubor. Dále vyberte vyberte možnost Place
all certificates in the following store > Personal a pokračujte kliknutím na tlačítko Next. Klikněte na tlačítko
Další.
d)Certifikát importujete kliknutím na tlačítko Finish.
6.Exportujte certifikát včetně privátního klíče do .pfx souboru.
a)Ze stromové struktury vyberte Certificates (Local Computer) > Personal > Certificates. Vyberte certifikát,
který chcete exportovat v kontextovém menu klikněte na All Tasks > Export...
b)V průvodci exportováním vyberte možnost Yes, export the private key. (Tato možnost se zobrazí pouze v
případě, kdy je umožněn export privátního klíče.)
c)V sekci Export File Format vyberte Personal Information Exchange -PKCS #12 (.PFX), dále zaškrtněte
možnost To include all certificates in the certification path, select the Include all certificates in the
certification path if possible a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.
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d)Zadejte Heslo, kterým se zašifruje privátní klíč. Do pole Confirm password zadejte ještě jednou heslo pro
potvrzení a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

Důležité
V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při
inicializaci agenta.
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e)Zadejte název souboru a cestu, do kterého chcete exportovat .pfxcertifikát a privátní klíč. Pokračujte
kliknutím na tlačítko Next a Finish.

Poznámka
Na tomto příkladu jsme si ukázali, jak můžete vytvořit certifikát pro ESET Management Agenta.
Podle stejných kroků můžete vygenerovat certifikát pro ESMC Server.
Pomocí tohoto certifikátu nemůžete vytvořit další certifikát v ESMC Web Console.
7.Exportujte certifikační autoritu:
a)Otevřete si správce serveru a klikněte na Tools > Certification Authority.
b)Ve stromu Certification Authority (Local) vyberte váš server (obvykle reprezentovaný FQDN) > Properties
> General a klikněte na View Certificate.
c)Na záložce Details klikněte na tlačítko Copy to File. Následně se zobrazí dialogové okno Certificate Export
Wizard.
d)V dialogovém okně Export File Format vyberte DER encoded binary X.509 (.CER) a klikněte na tlačítko
Next.
e)Klikněte na tlačítko Browse a vyberte umístění, do kterého chcete .cer soubor uložit, a akci potvrďte
kliknutím na tlačítko Next.
f)Kliknutím na tlačítko Dokončit exportujete certifikační autoritu.
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Nakonfigurujte komponenty ESMC infrastruktury tak, aby používaly vaše certifikáty.

Jak použít vlastní certifikáty?
Po vytvoření vlastních certifikátů z předchozí kapitoly:
1.Naimportujte certifikační autoritu třetí strany do ESMC Web Console.
2.Nastavte ESMC server tak, aby používal váš certifikát.

Důležité
Pokud již k ESMC serveru máte připojeny ESET Management agenty, vytvořte novou politiku a
propište prostřednictvím ní vámi požadovaný certifikát.
1.Otevřete si ESMC Web Console.
2.Přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová. Dále zadejte název politiky.
3.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu produkt ESET Management Agent.
4.V konfigurační šabloně v sekci Připojení a klikněte na Změnit certifikát.
5.Vyberte možnost Vlastní certifikát a pomocí průzkumníku vyberte vytvořený certifikát pro ESET
Management agenta.
6.V případě, že je certifikát opatřen heslem, zadejte ho, a pokračujte kliknutím na tlačítko OK.
7.Přiřaďte politiku všem klientům.

3.Na lokální stanici klikněte na Start > Programy a funkce, v seznamu aplikací najděte ESET Management
Agent a klikněte na tlačítko Změnit.
4.V instalačním průvodci klikněte na Další a Opravit.
5.Ponechte nastavení (adresa serveru a port) beze změny a klikněte na tlačítko Další.
6.V sekci klientský certifikát klikněte na Procházet a vyberte váš .pfx soubor.
7.V případě, že je certifikát opatřen heslem, zadejte ho.
8.V sekci certifikační autorita klikněte na Procházet a vyberte .der soubor (veřejný klíč). Musí se jednat o
veřejný klíč autority, kterým je certifikát podepsán.
9.Kliknutím na tlačítko Další proveďte opravnou instalaci.
10. ESET Management Agent bude nyní používat váš .pfx certifikát.
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Upozornění na blížící se konec platnosti a nahrazení
certifikátů
ESMC vás dokáže upozornit na blížící se konec platnosti certifikátů i certifikační autority. Využít k tomu můžete
předdefinovaná Oznámení, která sledují stav ESMC certifikátů i ESMC certifikační autority.
Pro aktivaci této funkce vyberte požadované oznámení v seznamu a vyberte možnost Upravit oznámení.
Následně v sekci Distribuce definujte e-mailovou adresu, případně SNMP trap. Pro každého uživatele bude
oznámení platné pouze pro certifikáty, které se nacházejí v jeho domovské skupině, resp. má k nim přístup (má
přiřazeno oprávnění pro čtení u položky Certifikáty).

Poznámka
Aby vám ESMC Server mohl zaslat výše uvedené oznámení, musíte mít definováno připojení k SMTP
serveru. Po dokončení konfigurace budete schopni upravené oznámení s definovanou e-mailovou
adresou uložit.
Pokud se již blíží konec platnosti certifikátu, automaticky se změní stav daného počítače, u kterého je nutné
certifikát vyměnit. Stav se zobrazí na nástěnce, v detailech počítače, stavu serveru i seznamu certifikátů.:
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Pro nahrazení certifikační autority nebo certifikátů postupujte podle následujících kroků:
1.Vytvořte novou certifikační autoritu (pokud stávající končí platnost) a počátek platnosti nastavte co
nejdříve.
2.Vytvořte nové klientské certifikáty pro potřebné komponenty – ESMC Server, ESET Management Agenta,
MDM …, kdy jejich platnost bude v souladu s platností certifikační autority.
3.Vytvořte politiky pro aplikování nových certifikátů. Pro jednotlivé komponenty ESMC infrastruktury
vytvořte politiky, vložte do nich nové klientský certifikáty, a aplikujte na klienty ve vaší síti.
4.Vyčkejte na aplikování politiky.

Poznámka
Doporučujeme vyčkat 24 hodin. Případně vyčkejte alespoň na dva intervaly replikace a ručně ověřte,
že všechny komponenty (ESMC Agenti) používají nový certifikát.
5.V nastavení serveru nahraďte serverový certifikát, vůči kterému se budou ověřovat komponenty ESMC
infrastruktury.
6.Až si budete jisti, že se po provedení výše uvedených kroků připojují všechny komponenty ESMC
infrastruktury, zamítněte staré certifikáty a smažte původní certifikační autoritu.

Certifikační autority
V této části můžete spravovat certifikační autority. Pokud používáte více certifikačních autorit, můžete je filtrovat
a rychle najít autoritu, se kterou chcete pracovat.
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Poznámka
Přístup k certifikačním autoritám a certifikátům je zajištěn prostřednictvím stejného oprávnění.
Certifikáty and certifikační autority jsou vytvořeny v průběhu instalace, proto jsou automaticky
umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a má k nim přístup standardně pouze administrátor.
Pro více informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.
Pro správu vybrané certifikační autority klikněte na tlačítko Akce:
• Nová… – vytvoří novou certifikační autoritu
•
Štítky – Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.
•
Odstranit – vymaže vybranou certifikační autoritu (pokud odstraníte certifikační autoritu, kterou jsou
podepsány stále používané certifikáty, dojde k rozpadnutí komunikace mezi jednotlivý komponentami
infrastruktury)
•
Importovat veřejný klíč
• Exportovat veřejný klíč
•
Přístup skupiny – pomocí této možnosti můžete přesunout certifikační autoritu do jiné statické
skupiny, aby k ní měli přístup další uživatelé.

Přizpůsobení filtrů a rozložení
Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:
• Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.
• Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Příklad
Jak rozdělit přístup k certifikačním autoritám a certifikátům
Pokud chcete Filipovi přidělit oprávnění pro přístup k certifikátům, ale nechcete, aby mohl pracovat
s ESMC certifikační autoritou:
1.Vytvořte novou statickou skupinu s názvem Certifikáty.
2.Vytvořte novou sadu oprávnění.
a.Pojmenujte ji Oprávnění pro certifikáty.
b.V sekci Statické skupiny vyberte skupinu Certifikáty.
c.V části Funkce vyberte Zápis u položky Certifikáty.
d.V sekci Uživatelé klikněte na Nativní uživatele, a vyberte Filipa.
e.Sadu oprávnění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.
3.Přesuňte certifikáty ze statické skupiny Všechna zařízení do skupiny Certifikáty:
a.V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Klientské certifikáty.
b.Pomocí
vyberte certifikáty, které chcete přesunout.
c.Klikněte na tlačítko Akce >
Přístup skupiny, vyberte vytvořenou skupinu Certifikáty a akci
dokončete kliknutím na tlačítko OK.
Filip nyní může pracovat s certifikáty a používat je. Certifikační autority jsou stále bezpečně uloženy
a Filip k nim nemá přístup. Certifikační autority nemůže použít k vystavování nových certifikátů,
protože jsou bezpečně uloženy ve statické skupině Všechna zařízení, do níž nemá Filip přístup.

Vytvoření nové certifikační autority
Pro vytvoření nového certifikátu přejděte v hlavním menu do sekce Další > Certifikační autority a klikněte na
tlačítko Nová....
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Certifikační autorita
Zadejte popis a heslo k certifikační autoritě. Heslo by mělo obsahovat alespoň 12 znaků.

Atributy (Předmět)
1.Zadejte obecný název certifikační autority. Název musí být unikátní. Dále můžete volitelně zadat bližší
informace o certifikační autoritě.
2.Zadejte rozsah platnosti certifikační autority.

Poznámka
• Všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené během instalace ESMC mají začátek platnosti
dva dny před svým vytvořením.
• Všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené ručně v ESMC Web Console mají začátek
platnosti den před svým vytvořením. Je to z důvodu, abychom eliminovali problém způsobený
rozdílným časovým pásmem v operačním systému.
Příklad: certifikační autorita a certifikát vytvořený 12 ledna 2017 v průběhu instalace má v poli
Platnost od hodnotu 10 ledna 2017 10 00:00:00. Certifikační autorita a certifikát vytvořený ručně 12
ledna 2017 bude mít automaticky nastavenou Platnost od 11 ledna 2017 00:00:00.
3.Certifikační autoritu vytvořte kliknutím na tlačítko Uložit. Zobrazí se v sekci Další > Certifikační autority a
nyní ji můžete začít používat k podepisování certifikátů. Certifikační autorita se vytvoří v domovské skupině
právě přihlášeného uživatele.

Pokud budete potřebovat certifikační autoritu upravit, vyberte ji v seznamu a ze zobrazeného kontextového menu
vyberte možnost Změnit, případně klikněte na tlačítko Akce. Certifikační autoritu můžete importovat
prostřednictvím veřejného klíče nebo její klíč exportovat.
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Exportování veřejného klíče
Pro exportování certifikační autority přejděte v hlavním menu do sekce Další > Certifikační autority.

Exportování veřejného klíče certifikační autority
1.Použitím zaškrtávacího pole vyberte ze seznamu požadovanou certifikační autoritu.
2.Klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost
Exportovat veřejný klíč. Veřejný klíč se exportuje do .der
souboru. Zadejte název veřejného klíče a klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka
Pokud jednoduše odstraníte výchozí ESMC certifikační autoritu a vytvoříte novou, jednotlivé
komponenty infrastruktury pro vzdálenou správu přestanou komunikovat. Před nahrazením CA si
nejprve vygenerujte a rozdistribuujte klientské certifikáty podepsané novou CA. Po vygenerování
nového serverového certifikátu jej změňte v nastavení serveru a následně restartujte službu ESMC
Server.

Exportování veřejného klíče v Base64 formátu certifikační autority
1.V ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Certifikační autority a vyberte požadovanou autoritu.
2.Klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost
Exportovat veřejný klíč jako Base64. Veřejný klíč si
rovnou můžete zkopírovat nebo stáhnout jako .txt soubor.
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Poznámka
Pro exportování certifikačních autorit musí mít uživatel oprávnění Použít u položky Certifikáty. Více
informací naleznete v kapitole seznam oprávnění.

Importování veřejného klíče
Pro importování certifikační autority třetí strany (například při migraci serveru) přejděte v hlavním menu do sekce
Další > Certifikační autority.
1.Klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost
Importovat veřejný klíč.
2.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor s certifikační autoritou, který chcete importovat.
Importovat je možné pouze .der soubor.
3.Vyplňte popis a akci dokončete kliknutím na tlačítko Importovat. Certifikační autorita byla úspěšně
naimportována.

Nastavení serveru
V této části můžete konfigurovat přímo ESET Security Management Center Server. Konfigurační editor je velmi
podobný jako v politikách, ale nastavení se aplikuje přímo na ESMC Server.

Připojení
Port serveru (změna vyžaduje restart!) – port, na kterém mezi sebou komunikuje ESET Security Management
Center Server a ostatní komponenty infrastruktury (Agenti atp.). Změny se projeví po restartování služby ESMC
Server. Změna portu může vyžadovat dodatečnou konfiguraci na vašem firewallu.
Port Web Console (změna vyžaduje restart!) – port, který používá ESMC Web Console pro připojení k ESMC
Serveru. Změna portu může vyžadovat dodatečnou konfiguraci na vašem firewallu.
Rozšířené zabezpečení (změna vyžaduje restart!) – pomocí této možnosti aktivujete rozšířené zabezpečení
komunikace mezi jednotlivými komponentami ESMC infrastruktury.
Certifikát (změna vyžaduje restart!) – pomocí této možnosti můžete změnit certifikát, který používá ESMC Server.
Klikněte na Změnit certifikát a vyberte certifikát, který chcete, aby ESMC Server používal. Více informací naleznete
v kapitole Klientské certifikáty, případně Změna certifikátu.
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Důležité
Změna výše uvedených hodnot vyžaduje restart služby ESET Security Management Center
Server. Pro více informací přejděte do Databáze znalostí.

Aktualizace
Interval aktualizace – interval, ve kterém bude daná komponenta kontrolovat dostupnost aktualizací. Použít
můžete celé číslo nebo CRON výraz.
Aktualizační server – server, ze kterého si bude ESMC Server stahovat aktualizace programových modulů.
Například, pro aktualizaci ESMC 7.2 z mirroru vytvářeného nástrojem Mirror Tool zadejte jako aktualizační server
úplnou adresu včetně složky era6. Příklad:
http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

Typ aktualizace – vyberte jaký druh aktualizací má ESMC Server stahovat. Informace o verzích jednotlivých
modulů, které ESMC server používá, naleznete v sekci Nápověda > O programu.
Standardní aktualizace
Předběžné aktualizace

Opožděné aktualizace

Aktualizace modulů, které používá ESMC, se v tomto případě budou automaticky
stahovat ze serveru ESET, který je nejméně vytížen. Tato možnost je výchozí.
Tyto aktualizace prošly důkladným interním testováním a budou brzy dostupné
široké veřejnosti. Při vybrání této možnosti získáte v předstihu přístup k novějším
verzím modulů určených pro ESMC server. V některých případech vám mohou
pomoci vyřešit potíže s ESMC serverem. Nicméně předběžné aktualizace nemusí být
vždy dostatečně stabilní. Proto je NEDOPORUČUJEME instalovat na produkční
servery, na kterých vyžadujete vysokou dostupnost a stabilitu. Předběžné aktualizace
jsou dostupné pouze v případě, kdy v poli Aktualizační server máte zadanou
hodnotu AUTOSELECT.
Vybráním této možnosti bude server stahovat aktualizace ze speciálního serveru, na
který jsou uvolňovány se zpožděním (po otestování ve skutečných prostředích). Tyto
servery jsou přesným opakem serverů poskytující předběžné aktualizace. Opožděné
aktualizace minimalizují riziko vzniku problémů způsobených aktualizací. Nicméně
použití opožděných aktualizací může mít negativní dopad v případě, kdy je nutné
rychle aktualizovat kritické součásti ESMC Serveru. Opožděné aktualizace jsou
dostupné pouze v případě, kdy v poli Aktualizační server máte zadanou hodnotu
AUTOSELECT.

Rozšířená nastavení
Proxy server – definujte proxy server, prostřednictvím kterého bude ESMC přistupovat do internetu. V případě, že
jste při instalaci ESMC prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku nebo nasazení virtuální appliance aktivovali
Apache HTTP Proxy, toto pole se automaticky vyplní. Nastavení HTTP Proxy se neaplikuje na komunikaci s ESET
Secure Authentication servery (2FA).
Funkce probudit – ESMC Server může prostřednictvím EPNS vynutit okamžitou replikaci dat z ESET Management
Agenta nainstalovaného na klientské stanici. Pokud cílová stanice žije, ESET Management Agent se okamžitě
připojí k ESMC Serveru a nebude čekat na definovaný interval replikace. To je užitečné v případě, kdy chcete ihned
spustit klientskou úlohu nebo aplikovat politiku.
Wake on LAN – v této části můžete nastavit více adres multicastu, na které chcete zasílat WOL paket.
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SMTP server – pokud chcete z ESMC na e-mail odesílat přehledy a oznámení na události, v této části zadejte
parametry pro připojení k SMTP serveru. Zadejte IP adresu nebo název SMTP serveru a další detaily.
Active Directory – v této části můžete předdefinovat údaje pro připojení k doménovému řadiči, které se
automaticky použijí jako výchozí v ESMC úlohách souvisejících se synchronizací s Active Directory (synchronizace
uživatelů, synchronizace statické skupiny). Pokud při konfiguraci úlohy ponecháte relevantní pole prázdná, ESMC
je doplní těmito předdefinovanými údaji. Použitím AD uživatele, který má oprávnění pouze pro čtení nedojde ze
strany ESMC k žádným změnám ve struktuře AD.
Pokud provozujete ESMC na linuxu nebo používáte virtuální appliance, ujistěte se, že jste správně nakonfigurovali
Kerberos. Kerberos můžete nastavit tak, aby docházelo k synchronizaci s více doménami.
Pokud provozujete ESMC Server na Windows stroji připojeného do domény, je povinné pouze pole Název
serveru. Synchronizace s více doménami je možná v případě, že je mezi nimi navázána důvěra.
• Název serveru – Zadejte název nebo IP adresu svého doménového řadiče.
• Uživatelské jméno – Uživatelské jméno pro přihlášení k doménovému řadiči zadávejte v následujícím
formátu:
oDOMAIN\username (pro ESMC Server běžící na Windows)
ousername@FULL.DOMAIN.NAME nebo username (proESMC Server běžící na Linuxu).

Důležité
Be sure to type the domain in capital letters, as this formatting is required in order to properly
authenticate queries to an Active Directory server.
• Heslo – zadejte heslo k uživatelskému účtu.
• Kořenový kontejner – zadejte úplný identifikátor AD kontejneru, například:
CN=John,CN=Users,DC=Corp. Jedná se o předdefinovaný Distinguished name. Pro zajištění správného
zadání doporučujeme tuto hodnotu zkopírovat ze serverové úlohy (kdy po vybrání uzlu stromu zkopíruje
obsah pole Distinguished Name).
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Důležité
ESMC Server 7.2 instalovaný na Windows používaná pro připojení k Active Directory (AD) šifrovaný
LDAPS (LDAP over SSL) protokol. Použití LDAPS můžete nakonfigurovat rovněž na ESMC virtuální
appliance.
Pokud jste aktualizovali starší verzi ESMC na ESMC 7.2 a používali serverovou úlohu na synchronizaci
s Active Directory, provedení úlohy v ESMC 7.2 selže.
Pro úspěšné připojení k AD prostřednictvím LDAPS je nutné splnit následující předpoklady:
1.Na doménovém řadiči musí být nainstalovaný certifikát stanice. Pro vystavení certifikátu pro
doménový řadič postupujte podle následujících kroků:
a)Otevřete si Server Manager, klikněte na tlačítko Manage > a Add Roles and Features a
nainstalujte Active Directory Certificate Services > Certification Authority. V Trusted Root
Certification Authorities se vytvoří nová certifikační autorita.
b)Klikněte na tlačítko Start, zadejte certmgr.msc a stiskněte klávesu Enter pro otevření Certificates
Microsoft Management Console. Klikněte na Certificates - Local Computer > Personal. Klikněte
pravým tlačítkem myši do prázdného pole a vyberte možnost All Tasks > Request New Certificate >
Enroll Domain Controller.
c)Ujistěte se, že vydaný certifikát obsahuje FQDN doménového řadiče.
d)Mezi důvěryhodné CA v úložišti certifikátů na ESET PROTECT serveru naimportujte
prostřednictvím nástroje certmgr.msc vygenerovanou certifikační autoritu.
2.Při zadávání nastavení připojení k serveru AD zadejte do pole Server nebo Název serveru FQDN
doménového řadiče (stejný jako je v certifikátu řadiče domény). IP adresa již není pro LDAPS
dostatečná.
Pokud chcete mít zálohu v podobě spojení prostřednictvím LDAP protokolu, při vytváření serverové
úlohy na synchronizaci statické skupiny nebo synchronizaci uživatelů aktivujte možnost Použít
LDAP místo Active Directory.
Syslog server – ESMC může oznámení a informace o událostech zasílat na váš Syslog server. Dále je možné na
syslog server přeposílat také exportované protokoly z klientských produktů.
Statické skupiny – v této části můžete aktivujete automatické párování nalezených počítačů se zařízeními
umístěnými ve statických skupinách. Párování funguje na základě názvu stanice, který reportuje ESET
Management Agent. Pokud nelze názvu stanice důvěřovat, doporučujeme automatické párování počítačů
vypnout. Pokud se párování nezdaří, počítač bude umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy.
Repozitář – adresa repozitáře, ve kterém se nacházejí instalační balíčky.

Důležité
• Výchozí hodnota je AUTOSELECT (směřuje na http://repository.eset.com/v1). Na základě
geografické polohy vašeho ESMC serveru se použije repozitář, ke kterému máte nejlepší konektivitu
(k tomu využíváme CDN – Content Delivery Network) Z tohoto důvodu není potřeba měnit nastavení
repozitáře.
• Volitelně si můžete nastavit repozitář, který se nachází výhradně na server společnosti ESET:
http://repositorynocdn.eset.com/v1
• Nikdy nepoužívejte pro přístup k repozitáři IP adresu.
• V případě potřeby si můžete vytvořit offline repozitář.
Diagnostika – v této části můžete aktivovat/vypnout odesílání informací o pádech ESMC Serveru do společnosti
ESET.
Protokolování – v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud
vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Vybráním možnosti Fatal se do protokolu zapíší
341

nejvýše kritické informace.
Protokoly ESMC serveru naleznete ve složce:
• Windows: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs
• Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
V případě potřeby si můžete nastavit zasílání protokolů do Syslogu.
Úklid databáze – pomocí této možnosti nastavíte interval, ve kterém bude server odstraňovat staré záznamy z
databáze. Při úklidu databáze se automaticky odstraňující následující typy protokolů: SysInspector protokoly,
Diagnostické protokoly, protokoly, které již nejsou potřeba (data z odebraných zařízení, smazaných šablon
přehledů). Údržba databáze se provádí každý den o půlnoci. Změna tohoto nastavení se projeví při dalším úklidu
databáze. Interval údržby můžete definovat samostatně pro následující typy protokolů:
Typ protokolu
Příklad typu protokolu
Záznamy o incidentech Detekce s vysokou závažností.
Kliknutím si zobrazíte seznam protokolů.
Záznamy o incidentech
ActiveThreats
BlockedFiles
EESEvent_
EnterpriseInspectorAlert
Firewall_
FirewallAgregated
Functionality_Computer
Functionality_ProblemsDetails
Functionality_Product
Functionality_Products
Hips_
Quarantine_UploadedFile
Scan
Spam_
SubmittedFiles
SysInspector_SysInspector
Threat
ThreatsFlag
ThreatsMute
ThreatsMute2
WebControl_Link
Protokoly správy

Audit log

Data o kvalitě služby.
Kliknutím si zobrazíte seznam protokolů.
Protokoly správy
Audit log
Audit log.
Kliknutím si zobrazíte seznam protokolů.

Protokoly monitorování Protokoly filtrování obsahu webu, správy
zařízení, modulu HIPS s nízkou závažností.
Kliknutím si zobrazíte seznam protokolů.
Protokoly monitorování
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Diagnostické protokoly se každý den odstraňují. Jako uživatel si nemůžete změnit interval jejich odstranění.
Kliknutím si zobrazíte seznam protokolů.
Diagnostické protokoly
Diagnostics_DeviceControl_Device
Diagnostics_DiagnosticZip
Diagnostics_Firewall
Diagnostics_Hips
Diagnostics_Spam
Diagnostics_WebControl_Link
Performance_DiskIO
Performance_Machine
Performance_Memory
Performance_NetworkIO
Performance_Processor
Performance_User

Důležité
V průběhu údržby databáze dochází k odstranění záznamů ze záložky Detekce odpovídajících
protokolu incidentů (bez ohledu na stav detekce). Ve výchozím nastavení se údržba protokolu
zaznamenaných incidentů (a detekcí) provádí každých 6 měsíců. Interval můžete změnit v Nastavení
serveru.
Přizpůsobení
Režim přizpůsobení uživatelského rozhraní – prostřednictvím této možnosti si můžete do záhlaví ESMC Web
Console a generovaných přehledů umístit vlastní logo.
• Žádný – výchozí vzhled bez vlastního loga.
• Co-branding – vybráním této možnosti umístíte vlastní logo do záhlaví webové konzole a patičky přehledů.
• White-labeling (vyžaduje MSP licenci) – vybráním této možnosti umístíte vlastní logo do záhlaví webové
konzole a záhlaví nebo zápatí přehledů.
Logo společnosti
• Tmavé pozadí (záhlaví Web Console) – toto logo se zobrazí v levém horním rohu Web Console.
• Světlé pozadí – logo se zobrazí v hlavičce (pokud vlastníte MSP licenci) nebo patičce (v případě cobrandingu) generovaných přehledů.
Pro nahrání loga klikněte na ikonu
. Aktuálně používané logo si stáhnete kliknutím na ikonu
Zobrazené logo odstraníte kliknutím na ikonu .

.

Přehledy a oznámení
• Přizpůsobit přehledy – po aktivování této možnosti můžete použít vybrané logo v přehledech a/nebo
přidat jejich do patičky vlastní text.
• Text v zápatí přehledu – zadejte text, který se automaticky zobrazí v pravém dolním rohu generovaných
přehledů ve formátu PDF.
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Důležité
Nemůžete použít vlastní logo na světlém pozadí společně s vlastním textem. Pozice loga je stejné
jako pozice textu. Pokud vyberte obě možnosti, ve vygenerovaném PDF se zobrazí pouze logo. Při
použití možnosti White-labeling se vámi vybrané logo (obrázek) zobrazí v levém horním rohu
přehledu a místo textu malé logo powered by ESET v jeho zápatí.

Rozšířené zabezpečení
Pomocí této možnosti aktivujete rozšířené zabezpečení komunikace mezi jednotlivými komponentami ESMC
infrastruktury.
Co se po aktivace stane:
• nově vytvářené certifikační autority a certifikáty budou podepsány SHA-256 algoritmem (místo SHA-1). Pro
aplikování změn na celou vaši ESMC infrastrukturu je nutné vyměnit existující certifikáty.
• ESMC Server bude pro komunikaci s agenty používat protokol TLS 1.2.
• TLS 1.2 se použije také pro komunikaci se syslog a SMTP serverem.

Důležité
• Nastavení se uplatní až po restartu služby ESMC Server.
• Toto nastavení ovlivní nově vytvářené certifikační autority a vystavované certifikáty. Nemá vliv na
již vystavené certifikáty a autority.
• Pokud chcete využívat Rozšířené zabezpečení, doporučujeme jej aktivovat před importováním
MSP účtu.
Minimální požadavky související s kompatibilitou:
• Windows: Windows XP a novější, Windows Server 2003 a novější.

Poznámka
ESET Management Agent 7.x používá vlastní SSL modul, který zajišťuje funkčnost TLS 1.2 i na starších
operačních systémech (Windows XP a Windows Server 2003).
• Linux: Ubuntu 12.04 a novější, RHEL/CentOS 6 a novější, Debian 7.0 a novější.

Důležité
Minimální podporována verze OpenSSL je openssl-1.0.1e-30. Doporučujeme vždy používat
nejnovější verzi OpenSSL (1.1.1). Kompatibilitu na linuxu ověříte níže uvedeným příkazem:
openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2
• OS X 10.9 a novější.

Jak zapnout a vynutit rozšířené zabezpečení?
Před aktivací této funkce se ujistěte, že všichni klienti ve vaší síti podporují protokol TLS 1.2 (viz poznámku výše).
Tento proces vyžaduje dva restarty služby ESMC Server.
Pomocí níže uvedených kroků zapnete a vynutíte rozšířené zabezpečení:
1.V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Nastavení serveru a pomocí přepínače aktivujte
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možnost Rozšířené zabezpečení (vyžaduje restart!).
2.Nastavení uložte kliknutím na tlačítko Uložit.
3.Odhlaste se a restartujte službu ESMC Server.
4.Vyčkejte několik minut na spuštění služby a znovu se přihlaste do konzole.
5.Ověřte, zda se stále připojují všechny počítače a nevznikl žádný problém.
6.V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Certifikační autority. Klikněte na tlačítko
Nová a vytvořte novou certifikační autoritu. Veřejný klíč certifikační autority se automaticky zašle všech
agentům při dalším připojení k serveru.
7.Vytvořte nové klientské certifikáty a podepište je nově vytvořenou certifikační autoritou. Minimálně
budete potřebovat certifikát pro agenty a server (odpovídající produkt vyberte v rozbalovacím menu při
vytváření certifikátu).
8.Vyměňte certifikát, který používá ESMC Server.
9.Vytvořte politiku pro ESET Management Agenta, ve kterém vyberte nový certifikát agenta.
a.V konfigurační šabloně v sekci Připojení klikněte na Změnit certifikát. V zobrazeném dialogovém okně
klikněte na Otevřít seznam certifikátů a vyberte nový certifikát.
b.V sekci Přiřadit vyberte počítače, na kterých chcete vynutit rozšířené zabezpečení (například vyberte
nejnadřazenější statickou skupinu Všechna zařízení).
c.Politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.
10. Až budou všechna zařízení používat nový certifikát, můžete odstranit původní certifikační autoritu a
zamítnout certifikáty.

Důležité
Certifikační autority neodstraňujte, a certifikáty nezamítejte, dříve než budou všichni klienti
používat nový certifikát. V opačném případě dojde k rozpadnutí komunikace.

Rozšířené zabezpečení na systémech s MDM
Výše uvedené kroky ovlivní pouze komunikaci mezi ESMC Serverem a MDM Serverem. Komunikace mezi MDM
Serverem a mobilními zařízeními nebude dotčena. Pro vynucení rozšířeného zabezpečení uvnitř komponenty a
komunikaci s mobilními zařízeními vytvořte nový certifikát pro MDM a Proxy, které podepište novou autoritou a
aplikujte je prostřednictvím politiky:
• V politice pro ESET Mobile Device Connector v sekci Obecné > HTTPS certifikát vyberte nový MDM
certifikát, případně importujte vlastní.
• V politice pro ESET Mobile Device Connector v sekci Připojení > Certifikát vyberte nový certifikát Proxy.

SMTP server
Aby vám mohl ESET Security Management Center zasílat na e-mail přehledy, oznámení a uživatelům registrační
odkazy, musíte mít v nastavení serveru definován SMTP server. Možnost Používat SMTP server aktivujte v
hlavním menu Web Console na záložce Další > Nastavení serveru a v sekci Rozšířená nastavení > SMTP server, a
dále definujte:
• Název serveru – zadejte IP adresu nebo název SMTP serveru.
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• Port – SMTP standardně používá port 25. Pokud použijete například šifrovaný protokol, musíte port změnit
ručně.
• Uživatelské jméno – pokud SMTP server vyžaduje autentifikaci, zadejte jméno uživatele (zadávejte pouze
uživatelské jméno bez domény).
• Heslo – zadejte heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.
• Typ zabezpečení připojení – vyberte způsob zabezpečeného spojení k SMTP serveru. Výchozí hodnota je
Nezabezpečené spojení. V případě šifrovaných spojení vyberte TLS nebo STARTTLS. Pokud chcete spojení
více zabezpečit, je dobré použít STARTTLS nebo SSL/TLS rozšíření, které využívá na šifrování samostatný port.
• Typ autentifikace – pokud SMTP server vyžaduje autentifikaci a zadali jste výše uživatelský účet, vyberte
způsob ověřování (Přihlášení, CRAM-MD5, CRAM-SHA1, SCRAM-SHA1, NTLM nebo Automaticky).
• E-mailová adresa odesílatele – zadejte adresu odesílatele, která se vloží do hlavičky (From:) e-mailové
zprávy.
• Otestovat SMTP server – pomocí této možnosti můžete otestovat, zda jste vše nastavili správně. Po
kliknutí na tlačítko Odeslat testovací e-mail se zobrazí dialogové okno , ve kterém zadejte e-mailovou adresu
na níž chcete testovací e-mail odeslat. Následně ověřte, zda do poštovní schránky e-mail dorazil.

Příklad
Pokud máte Gmail účet, může jako SMTP server použít
Google servery. Níže uvádíme potřebné nastavení:
Nastavení
Hodnota
Používat SMTP server
Ano
smtp.gmail.com
Název serveru
Port
465 (TLS) or 587 (STARTTLS)
Uživatelské jméno
vaše Gmail adresa
Heslo
heslo k vašemu Gmail účtu
Typ zabezpečení připojení TLS nebo STARTTLS
Automatic
Způsob ověření
E-mailová adresa odesílatele vaše Gmail adresa
Pokud odeslání selže, možná budete muset ve svém Gmail
účtu povolit méně zabezpečené aplikace, případně svůj
Gmail účet odemknout.

Automatické párování počítačů
Jednoznačným identifikátorem zařízení v ESMC Web Console je ID ESET Management Agenta. Tento identifikátor
se vygeneruje unikátní při instalaci a změní se při každé přeinstalaci ESET Management Agenta. Pokud by se v
konzoli vyskytlo více instancí pro stejný (již dříve spravovaný) počítač, tato funkce zajistí sloučení těchto instancí
do jedné. Použitím této funkce by nemělo být nutné ručně ověřovat a třídit nalezené počítače.
Párování funguje na základě názvu stanice, který reportuje ESET Management Agent. Pokud nelze názvu stanice
důvěřovat, doporučujeme automatické párování počítačů vypnout. Pokud se párování nezdaří, počítač bude
umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy. Myšlenka této funkce je prostá, kdykoli dojde k přeinstalování ESET
Management Agenta na již dříve spravovaném počítači, mělo by dojít k automatickému spárování s existujícím
záznamem a jeho správnému zařízení (to vše bez vaší interakce). Tím je zároveň zajištěno, že si ESET Management
Agent okamžitě převezme odpovídající politiky a úlohy.
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• Pokud párování deaktivujete, počítač, který by měl být umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy, se
spáruje s prvním nespravovaným počítačem (ikona prázdného kolečka) nacházejícím se ve stromové
struktuře ESMC Web Console. Pokud se nevyskytuje žádný objekt se stejným názvem, počítač se umístí do
skupiny Ztráty a nálezy.
• Pokud párování aktivujete (standardně zapnuto), počítač, který by měl být umístěn do výchozí skupiny
Ztráty a nálezy, se spáruje s prvním nespravovaným počítačem (ikona prázdného kolečka) nacházejícím se
ve stromové struktuře ESMC Web Console. Pokud se nevyskytuje žádný objekt se stejným názvem, počítač
se spáruje s prvním nalezeným počítačem (ikona OK nebo upozornění) nacházejícím se ve stromové
struktuře ESMC Web Console. Pokud se párování nezdaří, počítač bude umístěn do výchozí skupiny Ztráty a
nálezy.

Poznámka
Pokud tuto funkci považujete za nežádoucí, můžete ji vypnout. Vždy může počítače ověřovat a třídit
ručně.

Syslog server
Pokud ve své síti provozujete Syslog server, můžete ESET Security Management Center nastavit tak, aby oznámení
zasílal na váš Syslog server. V případě potřeby si můžete aktivovat také export protokolů do syslogu, kdy bude
zasílat informace o detekcích, zablokované komunikaci personálním firewallem a blokovaných akcích modulem
HIPS atp. získaných z koncových stanic.
Pro aktivaci zasílání dat na Syslog server postupujte podle následujících kroků:
1.V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Nastavení serveru a na záložce Rozšířená
nastavení > Syslog server aktivujte pomocí přepínače možnost Používat Syslog server.
2.Dále vyplňte vyžadovaná pole:
a.Název serveru (IP adresa nebo název Syslog serveru)
b.Port (standardně 514).
c.Formát protokolu: BSD (specifikace), Syslog (specifikace).
d.Transport – protokol, prostřednictvím kterého budou zprávy na Syslog server zasílány (UDP, TCP, TLS).
Pro aplikování změn klikněte na tlačítko Uložit.
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Poznámka
Do standardního protokolu se zapisují všechny události. Naopak na Syslog server se exportují
některé nepravidelné události, jako jsou oznámení a události z klientských stanic.

Export protokolů do syslogu
ESET Security Management Center dokáže exportovat konkrétní protokoly/události a zasílat je na váš Syslog
server. Na Syslog server se exportují události z následujících kategorií: Detekcey, Firewall, HIPS, Audit a Enterprise
Inspector. Jedná se o události, které vygenerovaly produkty ESET (například ESET Endpoint Security) na
klientských stanicích. Tyto informace následně může ze syslog serveru přebírat jakýkoli SIEM (Security Information
and Event Management) nástroj. Data do Syslogu zasílá ESET Security Management Center.
1.Pro aktivaci zasílání dat na Syslog server přejděte v hlavním menu Web Console do sekce Další >
Nastavení serveru. Na záložce Rozšířená nastavení > Syslog server aktivujte pomocí přepínače možnost
Používat Syslog server.
2.Pro aktivaci exportování protokolů přejděte v hlavním menu ESMC Web Console do sekce Další >
Nastavení serveru. Na záložce Rozšířená nastavení > Protokolování aktivujte pomocí přepínače možnost
Exportovat protokoly do syslogu.
3.Vyberte si formát, do kterého chcete události exportovat. K dispozici máte tyto formáty:
a.JSON (JavaScript Object Notation)
b.LEEF (Log Event Extended Format) – formát používaný aplikací IBM QRadar
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Události exportované do LEEF formátu
LEEF formát je upravený formát událostí pro aplikaci IBM® Security QRadar®. Události mají standardní a vlastní
atributy. ESMC používá standardní atributy popsané v dokumentaci IBM. Vlastní atributy jsou shodné s JSON
formátem. ESMC třídí události do následujících kategorií:
• Detekce
• Firewall
• HIPS
• Audit
• Enterprise Inspector upozornění

Poznámka
Více informací o Log Event Extended Format (LEEF) (LEEF) naleznete v Databázi znalostí společnosti
IBM.

Události exportované do JSON formátu
JSON (JavaScript Object Notation) je jednoduchý formát pro výměnu dat. Je založený na dvou datových
strukturách: kolekce párů název-hodnota a seřazeném seznamu hodnot.

Exportované události
V této části uvádíme formát všech exportovaných událostí společně s popisem jednotlivých atributů. Zprávy
událostí jsou reprezentovány JSON objektem, kdy některé části jsou povinné, jiné volitelné. Každá exportovaná
událost bude obsahovat tyto atributy:
event_type řetězec

Typ exportované události: Threat_Event, FirewallAggregated_Event,
HipsAggregated_Event, Audit_Event, EnterpriseInspectorAlert_Event,
BlockedFiles_Event, FilteredWebsites_Event.
ipv4
řetězec volitelné IPv4 adresa počítače, který vygeneroval událost
ipv6
řetězec volitelné IPv6 adresa počítače, který vygeneroval událost
source_uuid řetězec
UUID počítače, který vygeneroval událost
occurred
řetězec
Čas v UTC formátu, kdy událost vznikla. Formát: %d-%b-%Y %H:%M:%S
severity
řetězec
Závažnost události. Možné hodnoty (seřazeno od málo kritických po nejzávažnější):
Oznámení, Informační, Varování, Chyba, Kritické, Mimořádné

Vlastní klíče související s event_type:

1. ThreatEvent
Na Syslog server se zasílají všechny detekce z koncových stanic. Záznam o detekci vypadá následovně:
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threat_type řetězec volitelné
Typ detekce
threat_name řetězec volitelné Název detekce
threat_flags
řetězec volitelné Štítek související s detekcí
scanner_id
řetězec volitelné ID skeneru
scan_id
řetězec volitelné ID kontroly
engine_version řetězec volitelné Verze skenovacího jádra
object_type
řetězec volitelné Typ objektu související s touto událostí
object_uri
řetězec volitelné URI objektu
action_taken řetězec volitelné Provedená akce s objektem
action_error řetězec volitelné Chybová zpráva v případě, že se "akci" nepodařilo úspěšně provést
threat_handled bool volitelné Informace o tom, zda byla detekce vyřešena
need_restart bool volitelné Informace, zda je vyžadován restart
username
řetězec volitelné Název uživatelského účtu spojeného s touto událostí
processname řetězec volitelné Název procesu spojeného s touto událostí
circumstances řetězec volitelné Krátký popis s informací, co způsobilo událost
hash
řetězec volitelné SHA1 kontrolní součet (detekce) data streamu.
firstseen
řetězec volitelné Datum a čas první detekce na zařízení. V závislosti na výstupním formátu (JSON
nebo LEEF) generuje ESMC firstseenatribut (a další atributy související s časem)
v odlišném tvaru:
• JSON formát: "%d-%b-%Y %H:%M:%S"
• LEEF formát: "%b %d %Y %H:%M:%S"

2. FirewallAggregated_Event
Informace o událostech personálního firewallu agreguje ESET Management Agent za účelem snížení množství
přenášených dat během jejich replikace na ESMC server. Záznam o událostech firewallu vypadá následovně:
event
řetězec volitelné
Název události
source_address
řetězec volitelné Adresa zdroje události
source_address_type řetězec volitelné Typ adresy zdroje události
source_port
číslo volitelné Port zdroje události
target_address
řetězec volitelné Adresa cíle události
target_address_type řetězec volitelné Typ adresy cíle události
target_port
číslo volitelné Port cíle události
protocol
řetězec volitelné Protokol
account
řetězec volitelné Název uživatelského účtu spojeného s touto událostí
process_name
řetězec volitelné Název procesu spojeného s touto událostí
rule_name
řetězec volitelné Název pravidla
rule_id
řetězec volitelné ID pravidla
inbound
bool volitelné Informace, zda se jednalo o příchozí spojení
threat_name
řetězec volitelné Název detekce
aggregate_count
číslo volitelné Počet udávající, kolik stejných zpráv produkt na stanici vygeneroval mezi
dvěma replikacemi ESET Management Agenta na ESMC Server.

3. HIPSAggregated_Event
Před odesláním událostí na syslog server jsou zprávy z modulu HIPS (Host-based Intrusion Prevention System)
nejprve filtrovány podle nastavené závažnosti. Na syslog jsou odesílány pouze události se závažností: Chyba,
Kritické a Mimořádné. Záznam o událostech modulu HIPS vypadá následovně:
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application řetězec volitelné
Název aplikace
operation
řetězec volitelné Operace
target
řetězec volitelné Cíl
action
řetězec volitelné Akce
rule_name
řetězec volitelné Název pravidla
rule_id
řetězec volitelné ID pravidla
aggregate_count číslo volitelné Počet udávající, kolik stejných zpráv produkt na stanici vygeneroval mezi
dvěma replikacemi ESET Management Agenta na ESMC Server.

4. Audit_Event
ESMC přeposílá na Syslog interní audit log. Záznam o událostech vypadá následovně:
domain řetězec volitelné
Doména
action řetězec volitelné Akce
target řetězec volitelné Cíl, nad kterým je akce prováděna
detail řetězec volitelné Detailní popis akce
user
řetězec volitelné Uživatel, který akci provádí
result řetězec volitelné Výsledek akce

5. EnterpriseInspectorAlert_Event
ESMC přeposílá ESET Enterprise Inspector alarmy na Syslog. Záznam o událostech vypadá následovně:
processname řetězec volitelné
Název procesu, který způsobil tento alarm
username
řetězec volitelné Vlastník procesu
rulename
řetězec volitelné Název pravidla, které aktivovalo tento alarm
count
číslo volitelné Počet oznámení, vygenerovaných tímto typem, od posledního alarmu
hash
řetězec volitelné SHA1 hash alarmu
eiconsolelink řetězec volitelné Odkaz na alarm v ESET Enterprise Inspector konzoli
eialarmid
řetězec volitelné ID části odkazu alarmu ($1 v ^http.*/alarm/([0-9]+)$)

6. BlockedFiles_Event
ESMC přeposílá ESET Enterprise Inspector blokované soubory na Syslog. Záznam o událostech vypadá následovně:
hostname
řetězec volitelné Název počítače, který vygeneroval událost
processname řetězec volitelné Název procesu spojeného s touto událostí
username
řetězec volitelné Název uživatelského účtu spojeného s touto událostí
resolved
bool volitelné Informace o tom, zda byl blokovaný soubor zpracován
hash
řetězec volitelné SHA1 hash blokovaného souboru
object_uri řetězec volitelné URI objektu
action
řetězec volitelné Akce
firstseen
řetězec volitelné Datum a čas první detekce na zařízení (formát data a času).
cause
řetězec volitelné
description řetězec volitelné Popis blokovaného souboru
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7. FilteredWebsites_Event
ESMC přeposílá seznam filtrovaných webových stránek (detekce modulem Ochrana přístupu na web) na Syslog.
Záznam o událostech vypadá následovně:
hostname
řetězec volitelné Název počítače, který vygeneroval událost
processname
řetězec volitelné Název procesu spojeného s touto událostí
username
řetězec volitelné Název uživatelského účtu spojeného s touto událostí
resolved
bool volitelné Informace o tom, zda byla událost vyřešena
hash
řetězec volitelné SHA1 hash filtrovaného objektu
event
řetězec volitelné Typ události
rule_id
řetězec volitelné ID pravidla
action_taken
řetězec volitelné Akce
scanner_id
řetězec volitelné ID skeneru
object_uri
řetězec volitelné URI objektu
target_address
řetězec volitelné Adresa cíle události
target_address_type řetězec volitelné Typ adresy cíle události (25769803777 = IPv4; 25769803778 = IPv6)

Importování CSV
Velké množství dat můžete do konzole importovat prostřednictvím .csv souboru. Tato možnost je dostupná ve
vybraných částech ESET Security Management Center. Sloupce se v jednotlivých částech konzole mění, v závislosti
na importovaných datech.
1.Klikněte na tlačítko Importovat CSV.
2.Nahrát – v této části vyberte .csv soubor s daty a klikněte na tlačítko Nahrát.
3.Oddělovač – v této části definujte znak, kterým jsou data oddělena. Z rozbalovacího menu můžete vybrat
nejpoužívanější oddělovač (středník, čárka, mezera, tabulátor, tečka, roura), případně můžete zadat
vlastní znak, který odpovídá vašemu .csv souboru. Pokud máte v .csv souboru použit jiný oddělovač,
zaškrtněte možnost Jiný… a znak zadejte. Pro snadnější identifikaci oddělovače se v sekci Náhled dat
zobrazuje část .csv dokumentu.
4.Mapování sloupců – po nahrání .csv souboru a jeho zpracování můžete ovlivnit mapování jednotlivých
sloupců z .csv souboru se sloupci tabulky v ESMC. Pomocí rozbalovacího menu namapujte CSV sloupec se
sloupcem tabulky ESMC. Pokud importovaný .csv soubor obsahuje hlavičku, zaškrtněte možnost První
řádek CSV souboru obsahuje hlavičku. V opačném případě ponechte tuto možnost vypnutou.
5.Zda jste správně namapovali jednotlivé sloupce zjistíte v části Náhled tabulky.
6.Pokud jste sloupce namapovali správně a náhled tabulky vypadá korektně, pro zahájení importu dat
klikněte na tlačítko Importovat.
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ESMC pro poskytovatele spravovaných služeb
Kdo je MSP
MSP je zkratka pro "Managed Service Provider". MSP obvykle poskytují IT služby svým zákazníků, například správu
bezpečnostních produktů (například ESET Endpoint Antivirus). MSP mají jiné požadavky a potřeby při používání
ESMC, než SMB nebo enterprise zákazníci. Doporučujeme se tedy podívat na scénáře nasazení pro MSP. Pro více
informací o ESET MSP programu kontaktujte lokálního partnera ESET nebo navštivte webovou stránku ESET
Managed Service Provider Program.

Struktura entit v MSP

353

• Distributor – distributorem je ESET partner, MSP nebo MSP Manager.
• MSP Manager – spravuje více MSP společností. MSP Manager může mít přímo pod sebou koncové
zákazníky.
• MSP – cílový čtenář této příručky. MSP poskytuje služby svým zákazníkům. MSP například vzdáleně
spravuje počítače zákazníka, instaluje na ně a spravuje bezpečnostní produkty ESET.
• Spravovaný MSP – zastává podobnou roli jako MSP, nicméně je spravován MSP Managerem.
• Zákazník – koncový uživatel licence na ESET produkt. Zákazník by neměl konfigurovat produkty ESET.

Specifika MSP prostředí
Infrastruktura konzole pro vzdálenou správu se v případě MSP obchodního modelu liší od SMB nebo enterprise
prostředí. V MSP prostředí se typicky zákazníci nacházejí mimo síť MSP společnosti. ESMC Server může být
zároveň hostován mimo síť MSP společnosti. ESET Management Agenti musí mít přímou konektivitu na ESMC
Server z veřejné části internetu. Doporučená konfigurace ESMC serveru pro MSP:
• Hostovaný ve veřejném cloudu.
• Hostovaný v privátním cloudu. V tomto případě je nutné zajistit otevření portů tak, aby byl ESMC server
viditelný z internetu.)
• Hostovaný v privátní síti MSP. (Vyžaduje použití HTTP Proxy pro směrování komunikace z internetu, pokud
není server přímo viditelný.)

Obecné postupy
• Centralizovaný přístup – zákazníci přistupují k ESMC serveru prostřednictvím internetu. ESMC Web
Console může být dostupná pouze ze sítě MSP společnosti.
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• Distribuovaný přístup – zákazníci přistupují k ESMC serveru prostřednictvím internetu. ESMC Web Console
je pro MSP dostupná z internetu. V tomto případě doporučujeme aktivovat 2FA.
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Migrace z ERA 6.5 a ESMC 7.x
Pokud jste již dříve využívali MSP licence, po aktualizování ESMC Serveru na verzi 7.2 dojde k synchronizování MSP
stromu. Existující statické a dynamické skupiny skupiny zůstanou beze změny, pouze se vytvoří nový MSP strom.
Vytvořený MSP strom nemusíte používat. Nicméně doporučujeme přesunout zařízení do skupin v MSP stromu.

Synchronizace s EMA 1
MSP funkce ESMC nejsou dostupné pro EMA 1 účty. Prostřednictvím účtu bezpečnostního administrátora můžete
z EMA 1 účtu importovat pouze licence (stejně jako v ERA 6.x).

Nové funkce v ESET Security Management Center pro
MSP uživatele
ESMC 7-2 přináší mnoho vylepšení pro MSP uživatele. Všechny funkce ESMC související s MSP, se aktivují po
importování vašeho EMA 2 účtu.

Průvodce konfigurací zákazníka
Průvodce konfigurací MSP zákazníka představuje klíčovou funkci ESMC pro MSP uživatele. Prostřednictvím tohoto
průvodce si pro své zákazníky vytvoříte uživatele a přizpůsobíte instalační balíček ESET Management Agenta.
MSP strom
Po importování EMA 2 účtu do ESMC dojde k synchronizaci s ESET MSP portálem a vytvoření
MSP stromu. MSP strom představuje strukturu počítačů reprezentující strukturu společností ve
vašem EMA 2 účtu. Pro odlišení používají položky v MSP stromu jiné ikony, než standardní
zařízení a skupiny ESMC. MSP strom není možné modifikovat. Zákazníka bude schopni ve
stromu modifikovat nebo jej z něj odstranit po odebrání EMA 2 účtu ze seznamu licencí. Při
pozastavení společnosti v EMA 2 nedojde k jejímu odstranění z MSP stromu v ESMC.

Sdílené objekty
ESMC Úo synchronizaci MSP účtu vytvoří MSP strom. Pro každého MSP uživatele a MSP manažera je k dispozici
jedna statická skupina s názvem Sdílené objekty. Prostřednictvím této skupiny si v rámci MSP můžete sdílet
objekty jako jsou politiky a úlohy.
Každý MSP uživatel vytvořený průvodcem konfigurací zákazníka má oprávnění pro čtení a použití všech objektů ve
skupině Sdílené objekty, která se nachází nad ním. Pro zjištění, k jakým skupinám má uživatel přístup, a jaké
operace může provádět, se podívejte na sady oprávnění, které má uživatel přiřazeny. Uživatelé mají vždy přístup k
nadřazené skupině Sdílené objekty, nikoli skupinám paralelních MSP manažerů.
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ESMC certifikáty a MSP
Po importování EMA 2 účtu do ESMC dojde k vytvoření nové MSP certifikační autority (CA). MSP CA se nachází ve
statické skupině Sdílené objekty statická skupina v kořenové skupině MSP. Vždy existuje pouze jedna MSP CA, i
přesto, že jste importovali více EMA 2 účtů. Pokud MSP CA odstraníte, ESMC při další synchronizaci s licenčními
servery vytvoří novou. K synchronizaci dochází jednou denně.
Po nastavení společnosti prostřednictvím průvodce konfigurací zákazníka vytvoří ESMC nové klientské certifikáty.
Klientské certifikáty jsou podepsány MSP CA. Každému certifikátu je přiřazen štítek s názvem společnosti.
Vytvářením samostatných certifikátů pro jednotlivé společnosti je zajištěna vyšší bezpečnost.

Důležité
Pokud chcete využívat Rozšířené zabezpečení, doporučujeme jej aktivovat před importováním MSP
účtu.
Po odebrání certifikační autority se nebudou schopni k ESMC serveru připojit stanice, které používají certifikát
vystavený touto certifikační autoritou. V takovém případě bude nutné znovu nasadit ESET Management Agenty.

Stav MSP
Po importování EMA 2 účtu se v sekci Stav serveru objeví nová dlaždice. Na této dlaždici naleznete základní
informace o svém MSP účtu.

Proces nasazení pro MSP
Pokud zatím nemáte ESMC nainstalován, doporučujeme využít all-in-one instalační balíček pro Windows a
postupovat podle kroků uvedených v instalační příručce, přičemž se držte následujících doporučení:
• K instalaci nevybírejte Apache HTTP Proxy. Nechť produkty kontaktují ESET servery přímo (při stahování
balíčků, aktualizacích nebo v průběhu aktivací). Ve velkých sítích mohou zákazníci využit lokální HTTP Proxy.
Nastavit ji můžete později.
• ESMC Server musí být schopen se připojit k ESET serverům (za účelem synchronizace s EMA 2 portálem,
stahování aktualizací, …).
Po nainstalování ESMC Serveru postupujte podle níže kroků:
1.Ujistěte se, že máte vhodný EMA 2 účet. Vytvořte zákazníka s alespoň jednou licencí. Případně ověřte, že
má již existující zákazník licenci.
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2.Naimportujte do ESMC svůj EMA 2 účet.
3.Dokončete průvodce konfigurací MSP zákazníka. Při vytváření instalačního balíčku vyberte možnost Pouze
agent.
4.Na stanice zákazníka nasaďte ESET Management Agenta – lokálně nebo vzdáleně.
5.Nainstalujte bezpečnostní produkty ESET a nakonfigurujte je prostřednictvím politik.

Níže uvedené schéma popisuje proces registrace MSP zákazníka.

Lokální nasazení agenta
Lokální nasazení agenta prostřednictvím instalačního balíčku
Instalační balíček pouze agenta je skript (.bat pro Windows a .sh pro Linux a macOS), který obsahuje všechny
potřebné informace pro stažení a nainstalování ESET Management Agenta. Pokud instalujete na linuxovou stanici,
ujistěte se, že splňuje všechny předpoklady.
Spustit jej můžete lokálně, případně z výměnného média (například USB disku).

Důležité
• Klientská stanice musí mít přístup k internetu, aby si mohla stáhnout instalační balíček Agenta.
• Ujistěte se, že má klientská stanice přístup k internetu a dokáže se připojit k ESMC Serveru.
V případě potřeby si můžete skript upravit podle svých požadavků. Tuto možnost doporučujeme pouze zkušeným
uživatelům.
Lokální nasazení prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku
Instalační balíček pro ochranu stanice (tzv. all-in-one instalační balíček) obsahuje bezpečnostní produkt ESET dle
vašeho výběru a předkonfigurovaný instalátor ESET Management Agenta. Ujistěte se, že má klientská stanice
přístup k internetu a dokáže se připojit k ESMC Serveru.
Pro více informací se podívejte do příručky k instalačnímu balíčku.

Vzdálené nasazení agenta
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Vzdálené nasazení agenta prostřednictvím instalačního balíčku
Instalační balíček pouze agenta je skript (.bat pro Windows a .sh pro Linux a macOS), který obsahuje všechny
potřebné informace pro stažení a nainstalování ESET Management Agenta. Pokud instalujete na linuxovou stanici,
ujistěte se, že splňuje všechny předpoklady. V tomto případě můžete uživatelům distribuovat online například
prostřednictvím e-mailu nebo výměnných médií, a nechat instalaci na nich. Pokud máte tu možnost, využijte k
distribuci a spuštění skriptu nástroje třetí strany určené pro vzdálenou správu.

Důležité
• Klientská stanice musí mít přístup k internetu, aby si mohla stáhnout instalační balíček Agenta.
• Ujistěte se, že má klientská stanice přístup k internetu a dokáže se připojit k ESMC Serveru.

Vzdálené nasazení prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku
Instalátor určený pro ochranu stanice (tzv. all-in-one instalační balíček) můžete vzdáleně v síti nasadit
prostřednictvím ESET Remote Deployment Tool. Pro více informací se podívejte do uživatelské příručky k ESET
Remote Deployment Tool.

MSP licence
Vhodné účty
MSP funkce dostupné v ESMC 7.2 aktivujete importováním svého MSP účtu do seznamu licencí v ESMC.
Importovat můžete níže uvedené typy EMA 2 účtů: MSP, Managed MSP a MSP Manager. Uvedené účty musí mít
alespoň oprávnění pro čtení nejméně k jedné společnosti, která je nadřazenou společností nebo představuje
zákazníka. Nicméně, přístup k nadřazené společnosti není vyžadován. Není možné importovat účet distributora.

Další informace o licencích a společnostech
• Každé licenci je přiřazen štítek s názvem společnosti. Pokud společnost později přejmenujete, název štítku
zůstane beze změny. Jeho název si však můžete ručně kdykoli změnit.
• Všechny importované licence jsou kompatibilní s ESMC bezpečnostním modelem. Díky tomu každý uživatel
vytvořený prostřednictvím průvodce konfigurací MSP zákazníka bude mít přístup pouze ke svým licencím.
• Pokud ve své MSP struktuře máte společnost, která v době synchronizace neměla žádnou licenci, dojde k
synchronizaci pouze MSP stromu z pohledu počítačů, nikoli licenční MSP strom.
• Pokud do ESET MSP Administrator 2 přidáte novou společnost, do MSP stromu v ESMC se přidá při další
synchronizaci.
• Po importování MSP účtu se všechny licence uloží do jednoho fondu licencí. Licence není možné z tohoto
fondu přesunout. Nicméně můžete přesunout celý fond licencí. Pro přesunutí fondu licencí na něj klikněte, z
kontextového menu vyberte možnost Přístup skupiny > Přesunout a vyberte novou skupinu. Při pozdější
synchronizaci MSP účtu se nové licence přidají do skupiny, v níž se aktuálně fond licencí nachází.
• V seznamu licencí si můžete volitelně zobrazit sloupec s názvem MSP zákazníka. Tento sloupec je
standardně skrytý, pro jeho zobrazení: klikněte na ikonu ozubeného kolečka
a vyberte možnost Změnit
sloupce. Uvedený název MSP zákazníka můžete využít při generování přehledů.
• Pokud máte licence na ESET Business Account a ESET MSP Administrator 2 portále pod stejným účtem, do
ESMC se synchronizují všechny licence z obou účtů. Po importování se všechny ESET Business Account
licence uloží do jednoho fondu licencí. Licence z ESET MSP Administrator 2 se rozdělí do fondů dle
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jednotlivých společností.

Důležité
Při aktualizaci z ERA 6.5 nebo ESMC 7.0 s aktivní synchronizací s ESET MSP Administrator 2 účtem
zůstanou fondy licencí ve svých původních statických skupinách. Před vytvořením instalačních
balíčků je nutné jednotlivé fondy licencí přesunout do skupin odpovídajících MSP zákazníkům. Pro
přesun licence přejděte do sekce Správa licence, vyberte fond licencí a v kontextovém menu
klikněte na Přístup skupiny > Přesunout. Mějte na paměti, že přesunutím licencí do jiných statických
skupin bude mít vliv na již vytvořené instalační balíčky a bezpečnost uživatelů.
• Při odebrání fondu licencí dojde automaticky k odstranění všech fondů přiřazených k danému účtu. Další
informace naleznete v kapitole odstranění společnosti.

Ruční synchronizace
ESMC provádí synchronizaci s licenčními server jednou denně. Pokud jste provedli změny ve svém MSP účtu a
chcete změny replikovat do seznamu licencí a MSP stromu, přejděte do sekce Správa licence, klikněte na tlačítko
Akce a vyberte možnost Synchronizovat licence.
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Importování MSP účtu
Důležité
Pokud chcete využívat Rozšířené zabezpečení, doporučujeme jej aktivovat před importováním MSP
účtu.

1.Přihlaste se do Web Console a přejděte do sekce Další > Správa licence.
2.Klikněte na tlačítko Akce > Přidat licence.
3.Vyberte možnost ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator. Do zobrazených polí Uživatelské
jméno a Heslo zadejte své MSP přihlašovací údaje (z portálu EMA 2).
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4.Klikněte na tlačítko Přidat licence.

5.ESMC nyní provedete synchronizaci struktury z MSP portálu a následně ji ve Web Console uvidíte v sekci
Počítače. Synchronizované struktuře říkáme MSP strom.

Poznámka
Mějte na paměti, že importování MSP účtu obsahujícího velké množství zákazníků (řádově tisíce)
může dlouho trvat, i několik hodin.
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Nastavení MSP zákazníka
Po importování svého MSP účtu a synchronizování MSP stromu můžete zahájit konfiguraci společností. Průvodce
konfigurací MSP zákazníka vytvoří:
• Unikátní instalační balíček ESET Management Agenta nebo balíček obsahující agent i bezpečnostní
produkt. Průvodce konfigurací MSP zákazníka nepodporuje vytvoření instalačních balíčků obsahujících ESET
Full Disk Encryption.
• MSP uživatele, který může prostřednictvím Web Console spravovat své počítače.
Konfiguraci MSP zákazníka můžete sice přeskočit, nicméně ji doporučujeme dokončit.

Důležité
Konfigurovat můžete pouze společnosti, které mají alespoň 1 platnou licenci.
1.V hlavním menu Web Console na záložce Počítače klikněte na ozubené kolečko u společnosti, kterou chcete
konfigurovat, a vyberte možnost Spustit konfiguraci MSP zákazníka.

2.Pokud budete chtít tuto konfiguraci uložit jako výchozí, zaškrtněte možnost Zapamatovat si nastavení.
Klikněte na tlačítko Pokračovat.
3.Pokud chcete v průběhu konfigurace vytvořit unikátní instalační balíček (doporučeno), zaškrtněte možnost
Vytvořit instalační balíček.
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4.Můžete si vybrat jeden z níže uvedených typů instalačních balíčků:
• Pouze agent (všechny platformy) – online instalační balíček, který můžete využít pro instalaci Windows,
macOS a Linux stanice.
• All-All-in-one instalační balíček – instalační balíček bude obsahovat ESET Management Agenta a vámi
vybraný firemní bezpečnostní produkt ESET (Windows).
Pokud nemáte k dispozici možnost pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku, ujistěte se, že má společnost
přiřazenou licenci.
Vybral jsem All-in-one instalační balíček
Produkt – po kliknutí vyberte bezpečnostní produkt ESET, který se nainstaluje společnosti ESET Management.
Jazyk – vyberte jazyk, ve kterém chcete bezpečnostní produkt nainstalovat.
Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany
osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.
Pokud chcete balíček uložit do sekce Instalační balíčky pro jeho použití v budoucnu, vyberte možnost Uložit mezi
ostatní instalační balíčky.
Rozšířená nastavení instalačního balíčku (doporučeno)
Do pole Název serveru zadejte adresu, na níž se ESET Management Agent dokáže spojit s ESMC serverem. V
případě potřeby zadejte jiný, než výchozí port používaný pro komunikaci mezi agentem a serverem. Pokud port
změníte, bude nutné jej definovat také existujícím agentům a v nastavení serveru.

Ujistěte se, že všechny stanice, které budou instalační balíček používat, dokáží komunikovat se serverem
na adrese zadané v poli Název serveru. Pro více informací se podívejte na doporučení pro MSP prostředí.
Povolit nastavení HTTP Proxy
Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESMC serveru prostřednictvím Proxy vyberte možnost
Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Server, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Do pole Server zadejte
adresu stroje, na kterém běží HTTP Proxy. HTTP Proxy standardně běží na portu 3128. V případě potřeby port
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změňte. Ujistěte se, že jste zadali port, který odpovídá konfiguraci vaší HTTP Proxy.

Důležité
Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci.
Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude
funkční.
oAktivujete-li možnost Použít záložní připojení, ESET Management Agent se, v případě nedostupného
proxy serveru, pokusí s ESMC navázat spojení přímo.

5.Kliknutím na tlačítko Pokračovat pro přechod do sekce Uživatel.
6.Pokud chcete v průběhu konfigurace vytvořit pro tuto společnost nového uživatele (doporučeno), zaškrtněte
možnost Vytvořit nativního uživatele. Tento uživatel bude schopen se přihlásit do Web Console a spravovat
svá firemní zařízení. Zadejte platné uživatelské jméno nového uživatele (nesmí obsahovat znaky , ; ") a
heslo.
a.Vyžadovat změnu hesla – po vybrání této možnosti bude uživatel při prvním přihlášení vyzván ke
změně hesla.
b.Přístupová oprávnění – rozhodněte se, jaký typ oprávnění k objektům (počítačům, politikám, úlohám)
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společnosti uživateli přiřadíte: Čtení a Použít nebo Zápis.

Poznámka
Synchronizace s AD není dostupná pro uživatele vytvořené v průběhu konfigurace MSP společnosti.

Pro vytvoření instalačních balíčků klikněte na tlačítko Dokončit. Následně se zobrazí odkazy, ze kterých si vyberte
ten, který vyhovuje vašim potřebám. Balíčky si kdykoli můžete stáhnout ze sekce Instalační balíčky (za
předpokladu, že jste vybrali možnost pro uložení instalačního balíčku).
Dále si přečtěte informace pro lokální nebo vzdálené nasazení ESET Management Agenta.

Přeskočit nastavení MSP zákazníka
Konfiguraci můžete přeskočit kliknutím na Přeskočit nastavení MSP zákazníka. Instalační balíček a uživatele
můžete vytvořit kdykoli později. Nicméně konfiguraci zákazníka nedoporučujeme přeskočit.
Pokud nastavení přeskočíte, ikona společnosti se změní, stejně jako kdyby jsi nakonfigurovali.
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Varování
Pokud nastavení přeskočíte, na stejné ESMC instanci již nebudete schopni pro danou společnost
znovu spustit průvodce nastavením.

Vytvoření instalačního balíčku
1.V hlavním menu ESMC Web Console přejděte na záložku Počítače.
2.Klikněte na ikonu ozubeného kolečka
Stáhnout instalační balíček.
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u společnosti, pro kterou chcete vytvořit balíček, a vyberte možnost

3.Můžete si vybrat jeden z níže uvedených typů instalačních balíčků:
• Pouze agent (všechny platformy) – online instalační balíček, který můžete využít pro instalaci Windows,
macOS a Linux stanice.
• All-All-in-one instalační balíček – instalační balíček bude obsahovat ESET Management Agenta a vámi
vybraný firemní bezpečnostní produkt ESET (Windows).
Pokud nemáte k dispozici možnost pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku, ujistěte se, že má společnost
přiřazenou licenci.
Vybral jsem All-in-one instalační balíček
Produkt – po kliknutí vyberte bezpečnostní produkt ESET, který se nainstaluje společnosti ESET Management.
Jazyk – vyberte jazyk, ve kterém chcete bezpečnostní produkt nainstalovat.
Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany
osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.
Pokud chcete balíček uložit do sekce Instalační balíčky pro jeho použití v budoucnu, vyberte možnost Uložit mezi
ostatní instalační balíčky.
Rozšířená nastavení instalačního balíčku (doporučeno)
Do pole Název serveru zadejte adresu, na níž se ESET Management Agent dokáže spojit s ESMC serverem. V
případě potřeby zadejte jiný, než výchozí port používaný pro komunikaci mezi agentem a serverem. Pokud port
změníte, bude nutné jej definovat také existujícím agentům a v nastavení serveru.

Ujistěte se, že všechny stanice, které budou instalační balíček používat, dokáží komunikovat se serverem
na adrese zadané v poli Název serveru. Pro více informací se podívejte na doporučení pro MSP prostředí.
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Povolit nastavení HTTP Proxy
Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESMC serveru prostřednictvím Proxy vyberte možnost
Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Server, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Do pole Server zadejte
adresu stroje, na kterém běží HTTP Proxy. HTTP Proxy standardně běží na portu 3128. V případě potřeby port
změňte. Ujistěte se, že jste zadali port, který odpovídá konfiguraci vaší HTTP Proxy.

Důležité
Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci.
Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude
funkční.
oAktivujete-li možnost Použít záložní připojení, ESET Management Agent se, v případě nedostupného
proxy serveru, pokusí s ESMC navázat spojení přímo.
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4.Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Vytvořit.
5.Následně se zobrazí odkazy, ze kterých si vyberte ten, který vyhovuje vašim potřebám.

MSP uživatelé
V průběhu vytváření společnosti prostřednictvím průvodce pro konfiguraci MSP zákazníka můžete vytvořit
speciálního nativního uživatele (tzv. MSP uživatele). Oprávnění vytvořeného uživatele si můžete zkontrolovat,
případně kdykoli upravit v sekci Další > Přístupová oprávnění > Uživatelé.
V případě potřeby si můžete vytvořit vlastního MSP uživatele, například pro MSP nebo prodejce.
Oprávnění MSP uživatele:
• Může se přihlásit do ESMC Web Console, spravovat svá zařízení a objekty, k nimž má přístup.
• Může vytvářet další uživatele se stejným nebo nižším oprávněním.
• Nemůže vytvářet uživatele zařízení. V případě požadavků na vytvoření uživatelů zařízení je nutné
kontaktovat administrátora.

Důležité
Synchronizace s AD není dostupná pro uživatele vytvořené v průběhu konfigurace MSP společnosti.
ESMC pro každého MSP uživatele eviduje následující nastavení:
• Popis – nativní uživatel vytvořený průvodcem konfigurací MSP zákazníka
• Štítky – každému uživateli je přiřazen štítek s názvem společnosti
• Domovská skupina – statická skupina dané společnosti
• Automatické odhlášení – 15 minut
• Účet je aktivní a není vyžadována změna hesla
• Sady oprávnění – každý MSP uživatel má přiřazeny 2 sady oprávnění. Jednu ke své domovské skupině a
druhou pro přístup do skupiny Sdílené objekty.
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Vytvoření vlastního MSP uživatele
Pro MSP nebo prodejce můžete vytvořit nativní uživatelský účet, aby mohli prostřednictvím Web Console
spravovat zákazníky.
1.Na EMA 2 portále musíte mít vytvořenou MSP společnost.
2.Ujistěte se, že je MSP společnost synchronizovaná s MSP stromem.
3.Vytvořte nativního uživatele. Kritická nastavení pro vlastního MSP uživatele:
a.Domovská skupina uživatele musí odpovídat MSP statické skupině.
b.Vytvořte sadu oprávnění s níže uvedenými parametry a přiřaďte ji uživateli:
i.Oprávnění pro Zápis do jeho domovské skupiny.
ii.Oprávnění Použít nebo pro Zápis do skupiny Sdílené objekty.
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Poznámka
Ve skupině Sdílené objekty se nachází MSP CA. Přístup k MSP CA potřebují uživatelé, aby mohli
vytvářet instalační balíčky.

Schéma přístupových oprávnění vlastního MSP uživatele
Uživatel vytvořený dle uvedených instrukcí bude schopen spravovat zařízení zákazníka a vytvářet instalační
balíčky. Nicméně nebude mít oprávnění pro správu ESMC Serveru a nebude schopen importovat licence.

Přiřazení štítků MSP objektům
Po importování platného MSP účtu do ESMC se aktivujte automatické tagování MSP objektů. Níže uvedeným
objektům se štítek přiřadí automaticky:
• Licencím importovaným prostřednictvím MSP účtu,
• Instalační balíčky
• Uživatelům a jejich sadám oprávnění vytvořeným prostřednictvím průvodce konfigurací MSP zákazníka.

Štítek si můžete představit jako nálepku, kterou využijete při filtrování objektů. Název automatického štítku
odpovídá Názvu MSP zákazníka (názvu společnosti v EMA 2. Neobsahuje pouze znaky , ", které ESMC ze štítku
odstraní). Pokud zákazníka na EMA 2 portále přejmenujete, štítek tuto změnu nebude reflektovat. Kdykoli si
můžete vytvořit vlastní štítky a přiřadit je libovolným objektům.
Kliknutím na ikonu
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si zobrazíte panel Štítky.

Stav MSP
Komplexní informace o stavu ESMC naleznete v sekci Stav serveru. Pokud jste do konzole přidali MSP účet, zobrazí
se navíc MSP dlaždice, na které naleznete bližší informace a můžete z ní provádět další související akce.

Stavy MSP
Účet je synchronizován
Váš účet je synchronizován a není vyžadována žádná akce.

Probíhá synchronizace
Na pozadí probíhá synchronizace s MSP účtem. V případě velkých účtů může tato akce trvat několik hodin. Po
dokončení synchronizace se dlaždice podbarví bíle.

Odpojený účet
Ve své struktuře statických skupin máte MSP skupiny (části MSP stromu), které neodpovídají importovanému MSP
účtu. Tato situace může nastat po odebrání MSP účtu ze seznamu licencí.
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Dostupné akce
Pro více informací klikněte na MSP dlaždici.
• Zkontrolovat nové MSP zákazníky – kliknutím vynutíte synchronizaci licencí (aktualizaci MSP stromu).

• Noví klienti – pokud jste zatím nenastavili všechny společnosti, klikněte na jejich název a dále postupujte
dle kroků v průvodci konfigurací zákazníka
• Přeskočit konfiguraci všech nových MSP zákazníků – tuto možnost vyberte, pokud chcete přeskočit
průvodce konfigurací pro všechny dosud nenastavené zákazníky.

• Připojit MSP Administrator – kliknutím můžete přidat svůj MSP účet a importovat své MSP licence a
strukturu zákazníků.
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Odstranění společnosti
MSP strom je synchronizován s vaším MSP účtem. Abyste mohli provádět v MSP stromu změny, je nutné nejprve
ze seznamu licencí odebrat váš MSP účet. Po jeho odebrání dojde k odstranění vazby na MSP strom u všech
spravovaných společností.

Důležité
• Pokud se chystáte ukončit správu společnosti, ze stanic zákazníka odinstalujte ESET Management
Agenta. Společnost není možné z MSP stromu odstranit dříve, než odstraníte MSP účet ze seznamu
licencí.
• MSP statická skupina MSP je persistentní. Po importování MSP licence není možné odstranit MSP
kořen stromu, pouze jeho podskupiny.

Odebrání MSP účtu a společností z MSP stromu
1.Přihlaste se do ESMC Web Console a přejděte do sekce Další > Správa licence.
2.Klikněte na licenci, kterou chcete odebrat, a z kontextového menu vyberte možnost Odstranit licenci. Mějte
na paměti, že odebráním jakékoli licence přiřazené MSP účtu dojde k odstranění celého účtu a všech
propojených licencí z ESMC.

3.Potvrďte, že chcete odebrat (odstranit vazbu) vybrané licence ze seznamu licencí.
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Varování
Při odebrání fondu licencí dojde automaticky k odstranění všech fondů přiřazených k danému účtu.
Příklad: Licence společnosti X byly importovány prostřednictvím EMA 2 účtu joe@test.me. Pokud
uživatel odebere licence patřící společnosti X, ze seznamu licencí se odstraní všechny licence
importované prostřednictvím EBA a EMA 2 účtu joe@test.me.

4.Po provedení akce chvíli vyčkejte a následně přejděte na záložku Počítače.
5.Nyní můžete v kontextovém menu společnosti v MSP stromu použít možnost Odstranit. Společnost můžete
odstranit pouze v případě, kdy je (její statická skupina) prázdná.

Poznámka
Po odebrání MSP účtu ze seznamu licencí se v sekci Stav serveru zobrazí na MSP dlaždici informace,
že MSP Administrator není připojen. Pro deaktivaci tohoto hlášení je nutné oz MSP stromu
odstranit všechny skupiny (na záložce Počítače).
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Aktualizace ESMC
ESET Security Management Center Server v pravidelných intervalech kontroluje dostupnost nových verzí
komponent ve vaší ESMC infrastruktuře.
Níže uvedené dialogové okno se zobrazí, pokud je dostupná aktualizace:

Pro zobrazení seznamu změn klikněte na odkaz přečíst seznam změn.
Pokud nyní nechcete aktualizovat, k dialogovému oknu se můžete kdykoli vrátit po kliknutí na Nápověda >
Aktualizace produktu:
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Poznámka
Oznámení o dostupnosti nové verze se zobrazí pouze uživatelům, kteří mohou spouštět klientskou
úlohu pro aktualizaci součástí ESET Management Center.
1.Klikněte na tlačítko Otevřít certifikační autority a proveďte jejich zálohu.
2.Klikněte na tlačítko Otevřít klientské certifikáty a proveďte jejich zálohu.
3.Klikněte na tlačítko Otevřít dokumentaci a proveďte zálohu databáze.
4.Klikněte na tlačítko Aktualizovat. Po provedení této akce se vytvoří a naplánuje aktualizace ESMC serveru – v
seznamu klientských úloh najdete novou klientskou úlohu pro aktualizaci součástí, a cíl je server, na kterém je
nainstalován ESMC Server. Pro aktualizaci dalších komponent připojených k serveru spusťte úlohu pro
aktualizaci součástí také na ostatní zařízení v síti.

FAQ
Seznam otázek
1.Nemohu se přihlásit z důvodu chyby "Neúspěšné přihlášení. Připojení selhalo se stavem 'server neběží
nebo není dostupný'". Co s tím?
2.K čemu slouží statická skupina "Ztráty a nálezy"?
3.Jak vytvořit duální aktualizační profil?
4.Jak aktualizuji zobrazená data bez toho abych musel aktualizovat celou stránku v prohlížeče stisknutím
klávesy F5?
5.Jak provedu tichou instalaci ESET Management Agenta?
6.RD Sensor nedetekoval všechny počítače v síti.
7.Jak vynuluji v ESMC počítadlo aktivních detekcí po jejich vyléčení?
8.Mohu pro interval připojení ESET Management Agenta k serveru použít CRON výraz?
9.Jak automaticky nainstalovat bezpečnostní produkt na nechráněné počítače?
10. V jakém formátu musí být soubor obsahující seznam počítačů, případně skupin, který mohu importovat
do ESMC?
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11. Jakou certifikační autoritu mohu použít pro podepisování ESMC certifikátů?
12. Jak obnovím heslo pro přístup do ESMC Web Console (nastavené při instalaci ESMC na Windows)?
13. Jak obnovím heslo pro přístup do ESMC Web Console (nastavené při instalaci ESMC na Linux)?
14. RD Sensor na nedetekoval žádné zařízení v síti. Kde je chyba?
15. Nevidím žádné šablony dynamických skupin, politiky, ani přehledy, proč?
16. Na nástěnce se mi nezobrazují žádná data, proč?
17. Jak mohu aktualizovat nainstalované bezpečnostní produkty?
18. Jak mohu změnit suffix v adrese webové konzole?

Otázka: Nemohu se přihlásit z důvodu chyby "Neúspěšné přihlášení. Připojení selhalo se stavem 'server neběží
nebo není dostupný'". Co s tím?
Odpověď: Ověřte, zda běží služba ESMC Server a databázového serveru. Pokud neběží, spusťte ji ručně. Běží-li,
službu restartujte, aktualizujte webové rozhraní ESMC konzole a zkuste to znovu. V případě přetrvávajících
problémů přejděte do kapitoly Řešení problémů.

Otázka: K čemu slouží statická skupina "Ztráty a nálezy"?
Odpověď: Do této skupiny se umístí každý počítač, který se připojí k ESMC serveru, pokud neexistuje v jiné
statické skupině. Tato skupina je výchozí a umisťují se do ní všechny počítače poprvé připojení k ESMC, pokud
nebylo řečeno jinak (například synchronizací s AD), že patří do jiné skupiny. Skupinu můžete přejmenovat,
přesunout na jinou úroveň, ale nemůžete ji odstranit.

Otázka: Jak vytvořit duální aktualizační profil?
Odpověď: Pro více informací přejděte do Databáze znalostí.

Otázka: Jak aktualizuji zobrazená data bez toho abych musel aktualizovat celou stránku v prohlížeče stisknutím
klávesy F5?
Odpověď: Jednoduše kliknutím na tlačítko

Aktualizovat v pravém horním rohu stránky.

Otázka: Jak provedu tichou instalaci ESET Management Agenta?
Odpověď: Tichou instalaci můžete provést jedním z níže uvedených způsobů:
• GPO nebo SCCM skript
• Serverová úloha pro nasazení agenta
• ESET Remote Deployment Tool

Otázka: Rogue Detection Sensor nedetekoval všechny počítače v síti.
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Odpověď: RD sensor pouze pasivně naslouchá v síti. Pokud počítač nekomunikuje, nemůže jej RD Sensor objevit.
Ověřte nastavení DNS, zda nedochází k blokování DNS lookupu. Pokud máte více podsítí, je nutné RD Sensor
společně s ESET Management Agentem nainstalovat do každé z nich.

Otázka: Jak vynuluji v ESMC počítadlo aktivních detekcí po jejich vyléčení?
Odpověď: Pro vynulování počítadla aktivních detekcí je nutné na cílovém zařízení spustit hloubkovou kontrolu
počítače inicializovanou z ESMC Web Console. Pokud jste detekci odstranili ručně, použijte tlačítko Označit jako
vyřešené.

Otázka: Mohu pro interval připojení ESET Management Agenta k serveru použít CRON výraz?
Odpověď: Ano, parametr P_REPLICATION_INTERVAL přijímá hodnoty zadané prostřednictvím CRON výrazu.
Výchozí hodnota je "R R/20 * * * ? *" což znamená, že se připojí každých 20 minut v náhodnou sekundu (R=0-60).
Náhodným interval je zajištěno rozložení zátěže. Každý ESET Management Agent se připojí k serveru v náhodný
čas. Pokud byste zadali CRON například takto "0 * * * * ? *", všichni agenti by se připojili ve stejný čas (každou
minutu přesně v :00 sekund), což by mohlo způsobit vytížení sítě a serveru. Pro více informací přejděte do kapitoly
CRON výraz.

Otázka: Jak automaticky nainstalovat bezpečnostní produkt na nechráněné počítače?
Odpověď: Postupujte podle článku v Databázi znalostí a vytvořte dynamickou skupinu, na kterou navažte úlohu
na instalaci aplikace.

Otázka: V jakém formátu musí být soubor obsahující seznam počítačů, případně skupin, který mohu importovat
do ESMC?
Odpověď: Soubor musí obsahovat řádky v následující podobě:

Všechna zařízení\Skupina1\SkupinaN\Počítač1
Všechna zařízení\Skupina1\SkupinaM\PočítačX
Kořenová skupina Všechna zařízení je povinná.

Otázka: Jakou certifikační autoritu mohu použít pro podepisování ESMC certifikátů?
Odpověď: CA (nebo intermediate CA) certifikát s příznakem 'keyCertSign' a omezením 'keyUsage'. Tyto hodnoty
určují, že může podepisovat certifikáty.

Otázka: Jak obnovím heslo pro přístup do ESMC Web Console (nastavené při instalaci ESMC na Windows)?
Odpověď: Pokud máte vytvořeného dalšího uživatele s administrátorským oprávněním, přihlaste se pod ním a
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svému účtu nastavte nové heslo. Pokud jste si nevytvořili jiný uživatelský účet a zapomněli jste heslo k
předdefinovanému účtu Administrator, obnovit heslo můžete opětovným spuštěním instalátoru ESMC a vybráním
možnosti Opravit. Mějte na paměti, že tato může vyžadovat zadání hesla pro přístup do ESMC databáze, pokud
jste nepoužili MSSQL a Windows Authentication. Pro více informací se podívejte do Databáze znalostí.

Důležité
• Při použití možnosti pro opravení instalace buďte obezřetní, můžete přijít o uložená data.
• V průběhu resetování hesla dojde k deaktivování 2FA.

Otázka: Jak obnovím heslo pro přístup do ESMC Web Console (nastavené při instalaci ESMC na Linux)?
Odpověď: Pokud máte v ESMC vytvořeného dalšího uživatele s administrátorským oprávněním, přihlaste se pod
ním a svému účtu nastavte nové heslo. Pokud jste si nevytvořili jiný uživatelský účet a zapomněli jste heslo k
předdefinovanému účtu Administrator, není možné toto heslo standardní cestou resetovat. Pro více informací se
podívejte do Databáze znalostí.

Otázka: RD Sensor nedetekoval žádné zařízení v síti. Kde je chyba?
Odpověď: Pokud na síťovém zařízení není detekován žádný operační systém, není takové zařízení odesíláno do
ESMC. To znamená, že vám do ESMC nebudou hlásit tiskárny, routery a další síťové prvky. RD Sensor byl
zkompilován s knihovnou libpcap version 1.3.0, ujistěte se tedy, že máte nainstalovanou v systému tuto verzi.
Pokud máte ESMC nasazen ve virtuálním prostředí, v závislosti na něm je nutné síťovou kartu nastavit do režimu
bridge, případně povolit falšování MAC adresy. RD Sensor nenajde žádné zařízení ani v případě, kdy máte detekci
OS vypnutou firewallem. Pro ověření, zda je OS detekován použijte příkaz nmap
(http://nmap.org/book/osdetect-usage.html).

Otázka: Nevidím žádné šablony dynamických skupin, politiky, ani přehledy, proč?
Odpověď: Pravděpodobně nemáte oprávnění pro přístup k daným objektům. Pro zobrazení objektů musí mít
uživatel přístup do statické skupiny, ve které jsou objekty uloženy, a dále musí mít nastaveno alespoň oprávnění
Číst pro zobrazení těchto objektů.

Otázka: Na nástěnce se mi nezobrazují žádná data, proč?
Odpověď: Pravděpodobně nemáte oprávnění pro přístup k daným objektům. Pro zobrazení dat musí mít uživatelé
přístup k počítačům, ze kterých se data získávají. Pro více informací se podívejte na tento příklad.

Otázka: Jak mohu aktualizovat nainstalované bezpečnostní produkty?
Odpověď: Prostřednictvím klientské úlohy na instalaci aplikace, ve které vyberte verzi, na níž chcete produkt
aktualizovat.
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Otákza: Jak mohu změnit suffix v adrese webové konzole?
Odpověď: Pokud je webová konzole dostupná například na adrese 10.1.0.5/era a rádi byste změnili suffix era, v
žádném případě nepřejmenovávejte složku s aplikací na webovém serveru. Místo toho si ve složce webapps
vytvořte symbolický odkaz, který bude ukazovat na složku z aplikací (era).
Například na linuxu nebo virtuální appliance můžete použít příkaz:
ln -sf /var/lib/tomcat/webapps/era/ /var/lib/tomcat/webapps/esmc

Po spuštění příkazu bude webová konzole dostupná také na adrese 10.1.0.5/esmc (kde IP adresu nahraďte vaší
skutečnou).

O programu ESET Security Management Center
Pro zobrazení dialogového okna O programu klikněte v menu na Nápověda > O programu. V tomto okně jsou
uvedeny podrobnosti o vámi používané verzi ESET Security Management Center. Dále je zde uveden počet
připojujících se klientů a aktivních licencí. Dále se zde nacházejí informace o nainstalovaných programových
modulech, operačním systému, použité licenci pro stahování aktualizací modulů (stejná licence byla použita pro
aktivaci ESMC). V dolní části okna naleznete informace o použitém databázovém serveru včetně jeho verze, názvu
instance, velikosti databáze a databázovém uživateli.

Poznámka
Informace o verzích jednotlivých ESMC komponent naleznete v Databázi znalostí.

Licenční ujednání s koncovým uživatelem
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené
podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARU
VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI A BERETE NA VĚDOMÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH
ÚDAJŮ.
Licenční ujednání s koncovým uživatelem
Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi společností ESET, spol. s r. o.,
se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném
Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31333532 (dále jen
"ESET" nebo "Poskytovatel") a Vámi, fyzickou anebo právnickou osobou (dále jen "Vy" anebo "Koncový uživatel")
Vás opravňuje k používání Softwaru definovaného v článku 1 této Smlouvy. Software definovaný v článku 1 této
Smlouvy může být uložen na fyzickém datovém nosiči, zaslán elektronickou poštou, stažen z internetu, stažen ze
serverů Poskytovatele nebo získán z jiných zdrojů za podmínek a ujednání uvedených níže.
TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Poskytovatel zůstává
vlastníkem kopie Software a případného fyzického média na kterém se Software dodává v obchodním balení jako
i všech kopií Software na které má Koncový uživatel právo podle této Dohody.
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Kliknutím na tlačítko "I Accept" ("Přijímám") "I Accept…" ("Přijímám...") nebo při instalaci, stahování, kopírování
nebo používání Softwaru vyjadřujete souhlas s podmínkami této Smlouvy. V případě, že s některými podmínkami
této Smlouvy nesouhlasíte, ihned klikněte na možnost pro zrušení, zrušte instalaci nebo stahování nebo
zlikvidujte, případně vraťte Software, instalační média, průvodní dokumentaci a doklad o nákupu Poskytovateli
nebo pracovníkům prodejny, kde jste Software pořídili.
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE JE ZNAKEM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO DOHODU,
ROZUMÍTE JÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÍ JEJÍMI USTANOVENÍMI.
1. Software. Pojem „Software“ v této Smlouvě znamená: (i) počítačový program doprovázený touto Smlouvou
včetně všech jeho součástí; (ii) obsah disků, médií CD-ROM, médií DVD, e-mailů a jejich všech případných příloh,
anebo jiných médií ke kterým je přiložená tato Smlouva včetně Softwaru dodaného ve formě objektového kódu
na hmotném nosiči dat, elektronickou poštou nebo staženého prostřednictvím internetu, (iii) se Softwarem
související vysvětlující materiály a jakoukoliv dokumentaci, zejména jakýkoliv popis Software, jeho specifikaci,
popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí ve kterém se Software používá, návod na použití
anebo instalaci Softwaru anebo jakýkoliv popis správného používání Software (dále jen „Dokumentace“), (iv)
kopie Softwaru, opravy případných chyb Softwaru, dodatky k Softwaru, rozšíření Softwaru, modifikované verze
Softwaru a aktualizace součástí Softwaru, jak jsou dodané, na které Vám Poskytovatel uděluje Licenci ve smyslu
článku 3. této Smlouvy. Software se dodává výlučně ve formě objektového spustitelného kódu.
2. Instalace, počítač a licenční klíč. Software dodaný na datovém nosiči, zaslaný elektronickou poštou, stažený z
internetu, stažený ze serverů Poskytovatele nebo získaný z jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte
nainstalovat na správně nakonfigurovaný počítač splňující minimální požadavky uvedené v Dokumentaci. Způsob
instalace je popsaný v Dokumentaci. Na počítači, na který Software instalujete, nesmí být nainstalované žádné
počítačové programy anebo technické vybavení, které by mohlo Software nepříznivě ovlivnit. Počítačem se
rozumí hardware, mimo jiné včetně osobních počítačů, notebooků, pracovních stanic, palmtopů, smartphonů,
ručních elektronických zařízení nebo jiných elektronických zařízení, pro který je Software navržen, na který je
nainstalován anebo používán. Licenčním klíčem se rozumí jedinečná sekvence symbolů, písmen, čísel nebo
zvláštních znaků poskytnutých Koncovému uživateli, aby bylo možné legálně využívat Software, jeho konkrétní
verzi nebo prodloužit dobu trvání Licence v souladu s touto Smlouvou.
3. Licence. Za předpokladu, že jste souhlasili s podmínkami této Smlouvy a splníte všechna pravidla a ujednání
stanovená v těchto podmínkách, Vám Poskytovatel udělí následující práva (dále jen „Licence“):
a) Instalace a používání. Máte nevýhradní a nepřevoditelné, časově omezené právo instalovat Software na pevný
disk počítače anebo na jiné podobné médium sloužící na trvalé ukládání dat, instalaci a na ukládání Software do
paměti počítačového systému, na vykonávání, na ukládání a na zobrazování Software.
b) Stanovení počtu licencí. Právo na použití Software se váže na počet Koncových uživatelů. Jedním Koncovým
uživatelem se přitom rozumí: (i) instalace Software na jednom počítačovém systému, anebo (ii) pokud se rozsah
licence váže na počet poštovních schránek, potom se rozumí jedním Koncovým uživatelem uživatel počítače, který
si pomocí Mail User Agent (dále jen „MUA“) přebírá elektronickou poštu. Pokud MUA přebírá elektronickou poštu
a následně ji automaticky rozděluje vícerým uživatelům potom se počet Koncových uživatelů stanovuje podle
skutečného počtu uživatelů, pro které je elektronická pošta rozdělovaná. V případě, že poštovní server vykonává
funkci poštovní brány, je počet Koncových uživatelů shodný s počtem uživatelů poštovních serverů, pro které
poskytuje tato brána služby. Pokud je jednomu uživateli směřovaný libovolný počet adres elektronické pošty
(například pomocí aliasů) a přebírá si je jeden uživatel, a zprávy nejsou automaticky na straně klienta rozdělované
pro více uživatelů je potřebná licence pro jeden počítač. Jednu licenci nesmíte současně používat na vícerých
počítačích. Koncový uživatel je oprávněn zadávat Licenční klíč do Softwaru pouze v rozsahu, v němž je oprávněn
používat Software v souladu s omezením vyplývajícím z počtu Licencí poskytnutých Poskytovatelem. Licenční klíč
je považován za důvěrný. Licenci nesmíte sdílet s třetími stranami nebo povolit třetím stranám používat Licenční
klíč, pokud to nepovoluje tato Smlouva nebo Poskytovatel. Pokud je Licenční klíč zneužit, okamžitě informujte
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Poskytovatele.
c) Business Edition. Pro použití Software na mailových serverech, mail relay serverech, mailových branách anebo
internetových branách musíte získat Software ve verzi Business Edition.
d) Trvání Licence. Vaše právo používat Software je časově omezené.
e) OEM Software. OEM Software se váže na počítač, se kterým jste ho získali. Není ho možné přenést na jiný
počítač.
f) NFR, TRIAL Software. Software označený jako "Not-for -resale", NFR anebo TRIAL nemůžete převést za
protihodnotu anebo používat na jiný účel, jako na předvádění, testování jeho vlastností anebo vyzkoušení.
g) Zánik licence. Licence zaniká automaticky uplynutím období na které byla udělená. Pokud nedodržíte kterékoliv
ustanovení této Dohody má Poskytovatel právo odstoupit od Dohody bez toho, aby byl dotknutý jakýkoliv nárok
anebo prostředek, který má Poskytovatel pro takovýto případ k dispozici. V případě zrušení Licence musíte
neprodleně na vlastní náklady Software včetně všech záložních kopií odstranit, zničit nebo vrátit společnosti ESET
nebo prodejně či obchodu, od kterých jste Software získali. Po ukončení Licence je Poskytovatel rovněž oprávněn
zrušit nárok Koncového uživatele na používání funkcí Softwaru, které vyžadují připojení k serverům Poskytovatele
nebo třetích stran.
4. Funkce sběru dat a požadavky na připojení k internetu. Software vyžaduje pro správné fungování připojení k
internetu a v pravidelných intervalech se připojuje k serverům Poskytovatele anebo serverům třetích stran a
provádí související sběr dat. Připojení k internetu a související sběr dat jsou potřebné pro následující funkce
Softwaru:
a) Aktualizace Software. Poskytovatel může čas od času vydat aktualizaci Software ("Update"), avšak není
povinný poskytovat Update. Tato funkce je při standardním nastavení Software zapnutá, proto se Update
nainstaluje automaticky, kromě případů, kdy Koncový uživatel automatickou instalaci Update zakázal. Pro účely
poskytování aktualizací je vyžadováno ověření pravosti Licence včetně informací o počítači anebo platformě, na
které je Software nainstalován, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
b) Zasílání infiltrací a informací Poskytovateli. Tento Software obsahuje funkce, které slouží ke shromažďování
informací o procesu instalace, počítači a/nebo platformě, kde je Software nainstalován, informací o operacích a
funkcích Softwaru a informací o spravovaných zařízeních (dále jen "Informace") a jejich odeslání Poskytovateli.
Informace mohou zahrnovat údaje (včetně náhodně nebo nezáměrně získaných osobních údajů) týkající se
spravovaných zařízení. Po aktivaci této funkce Softwaru mohou být Informace shromažďovány a zpracovávány
Poskytovatelem v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými právními předpisy.
Software vyžaduje, aby byla na spravovaném počítači nainstalována komponenta, která umožňuje přenos
informací mezi spravovaným počítačem a softwarem pro vzdálenou správu. Informace, které jsou předmětem
přenosu, obsahují data o správě, jako jsou informace o hardwaru a softwaru na spravovaném počítači, a pokyny
pro správu ze softwaru pro vzdálenou správu. Další obsah dat přenášených ze spravovaného počítače je určen
nastavením softwaru nainstalovaného ve spravovaném počítači. Obsah pokynů ze softwaru pro správu je určen
nastavením softwaru pro vzdálenou správu.
Pro účely této Smlouvy je nutné shromažďovat, zpracovávat a ukládat data, která Vás umožňují Poskytovateli
identifikovat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Tímto berete na vědomí, že Poskytovatel smí
kontrolovat pomocí vlastních prostředků, zda Software používáte v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Tímto
berete na vědomí, že pro účely této Smlouvy je nutné, aby byla vaše data přenášena při komunikaci mezi
Softwarem a počítačovými systémy Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů za účelem zajištění funkčnosti
Softwaru, ověření oprávnění k používání Softwaru a ochrany práv Poskytovatele.
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V souvislosti s uzavřením této Smlouvy jsou Poskytovatel nebo obchodní partneři, kteří jsou součástí jeho
distribuční a podpůrné sítě, oprávnění pro účely fakturace a plnění této Dohody přenášet, zpracovávat a
uchovávat údaje, které Vás umožní identifikovat v nevyhnutelném rozsahu. Tímto souhlasíte s přijímáním
oznámení a zpráv, mimo jiné včetně marketingových informací.
Podrobnosti o ochraně soukromí, ochraně osobních údajů a Vašich práv týkajících se údajů naleznete v
Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webu Poskytovatele. Můžete si je také zobrazit z
nabídky nápovědy v Softwaru.
5. Výkon práv Koncového uživatele. Práva Koncového uživatele musíte vykonávat osobně anebo prostřednictvím
svých případných zaměstnanců. Software můžete použít výlučně jen na zabezpečení své činnosti a na ochranu
výlučně těch počítačových systémů, pro které jste získali Licenci.
6. Omezení práv. Nesmíte Software kopírovat, šířit, oddělovat jeho části anebo vytvářet od Software odvozená
díla. Při používání Software jste povinný dodržovat následovné omezení:
(a) Můžete pro sebe vytvořit jedinou kopii Software na médiu určeném na trvalé ukládání dat jako záložní kopii, za
předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat anebo používat na jiném počítači. Vytvoření
jakékoliv další kopie Software je porušením této Dohody.
(b) Software nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat, anebo převádět práva na používání Software
anebo kopií Software jinak, než je výslovně uvedené v této Dohodě.
(c) Software nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout anebo pronajmout si, vypůjčit si ho anebo používat na
poskytování komerčních služeb.
(d) Software nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem
pokusit získat zdrojový kód Software s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně zakázané
zákonem.
(e) Souhlasíte s tím, že budete používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními
předpisy v právním systému, ve kterém Software používáte, zejména v souladu s platnými omezeními
vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.
(f) Souhlasíte s tím, že budete Software a jeho funkce používat pouze způsobem, který neomezuje přístup k těmto
službám pro ostatní Koncové uživatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poskytovaných služeb
jednotlivým Koncovým uživatelů, aby mohl služby využívat nejvyšší možný počet Koncových uživatelů. Omezením
rozsahu služeb se rozumí též úplné ukončení možnosti využívat některé z funkcí Softwaru a odstranění dat a
informací o serverech Poskytovatele nebo třetích stran vztahujících se na konkrétní funkce Softwaru.
(g) Souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádné činnosti zahrnující používání Licenčního klíče, které jsou v
rozporu s podmínkami této Smlouvy nebo by vedly k poskytnutí Licenčního klíče jakékoli osobě, která není
oprávněna používat tento Software, jako je například převod použitého nebo nepoužitého Licenčního klíče v
jakékoliv formě, stejně jako neoprávněná reprodukce nebo distribuce duplikovaných nebo generovaných
Licenčních klíčů nebo používání Softwaru v důsledku použití Licenčního klíče získaného z jiného zdroje než od
Poskytovatele.
7. Autorská práva. Software a všechna práva, zejména vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k němu, jsou
vlastnictvím společnosti ESET a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Tato jsou chráněná ustanoveními
mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony krajiny, ve které se Software používá. Struktura,
organizace a kód Software jsou obchodními tajemstvími a důvěrnými informacemi společnosti ESET a/anebo jejích
poskytovatelů licencí. Software nesmíte kopírovat, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a).
Jakékoliv kopie, které smíte vytvořit podle této Dohody, musí obsahovat stejná upozornění na autorská a
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vlastnická práva, jaká jsou uvedená na Software. V případě, že v rozporu s ustanoveními této Dohody budete
zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusíte získat
zdrojový kód, souhlasíte s tím, že takto získané informace se budou automaticky a neodvolatelně považovat za
převedené na Poskytovatele a vlastněné v plném rozsahu Poskytovatelem od okamžiku jejich vzniku, tím nejsou
dotčená práva Poskytovatele spojená s porušením této Dohody.
8. Výhrada práv. Všechna práva k Software, kromě práv které Vám jako Koncovému uživateli Software byly
výslovně udělená v této Dohodě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.
9. Víceré jazykové verze, verze pro více operačních systémů, víceré kopie. V případě jestliže Software podporuje
víceré platformy anebo jazyky, anebo jestliže jste získali více kopií Software, můžete Software používat jen na
takovém počtu počítačových systémů a v takových verzích, na které jste získali Licenci. Verze anebo kopie
Software, které nepoužíváte nesmíte prodat, pronajmout, sublicencovat, zapůjčit anebo převést na jiné osoby.
10. Začátek a trvání Dohody. Tato Dohoda je platná a účinná ode dne, kdy jste odsouhlasili tuto Dohodu. Dohodu
můžete kdykoliv ukončit tak, že natrvalo odinstalujete zničíte anebo na své vlastní náklady vrátíte Software,
všechny případné záložní kopie a všechen související materiál, který jste získali od Poskytovatele anebo jeho
obchodních partnerů. Bez ohledu na způsob zániku této Dohody, ustanovení jejích článků 7, 8, 11, 13, 19 a 21
zůstávají v platnosti bez časového omezení.
11. PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE. JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE SOFTWARE JE
POSKYTOVANÝ "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V
MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY. ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ
LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ
PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL
ANEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTWARE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO
JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY,
ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE SOFTWARE, BUDOU VYHOVOVAT VAŠÍM POŽADAVKŮM, ANEBO ŽE PROVOZ
SOFTWARE BUDE NERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR SOFTWARE
PRO DOSÁHNUTÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY, KTERÉ SE SOFTWARE
DOSÁHNETE.
12.Žádné další závazky. Tato Dohoda nezakládá na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí
kromě závazků konkrétně uvedených v této Dohodě žádné jiné závazky.
13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJE APLIKOVATELNÉ PRÁVO, V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZODPOVÍDAT ZA
JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY
VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ,
NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, ČI UŽ
VYPLYNULI ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK
ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE
POSKYTOVATEL ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD.
POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU
DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ ANEBO
POSKYTOVATELŮ LICENCÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA LICENCI.
14. Žádné ustanovení této Dohody se nedotýká práv strany, které zákon přiznává práva a postavení spotřebitele,
pokud je s nimi v rozporu.
15. Technická podpora. Technickou podporu poskytuje ESET anebo ním pověřená třetí strana na základě vlastního
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uvážení bez jakýchkoliv záruk anebo prohlášení. Koncový uživatel je povinný před poskytnutím technické podpory
zálohovat všechny jeho existující data, software a programové vybavení. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana
nepřebírají zodpovědnost za poškození anebo ztrátu dat, majetku, software anebo hardware anebo ušlý zisk při
poskytování technické podpory. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana si vyhrazuje právo na rozhodnutí, že
řešený problém přesahuje rozsah technické podpory. ESET si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo
ukončit poskytování technické podpory na základě vlastního uvážení. Za účelem poskytování technické podpory
mohou být vyžadovány informace o licenci, Informace a další údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních
údajů.
16. Převod Licence. Software můžete přenést z jednoho počítačového systému na jiný počítačový systém, pokud
to není v rozporu s Dohodou. Pokud to není v rozporu s Dohodou, Koncový uživatel může jednorázově trvale
převést Licenci a všechna práva z této Dohody na jiného Koncového uživatele jen se souhlasem Poskytovatele za
podmínky, že (i) původní Koncový uživatel si neponechá žádnou kopii Software, (ii) převod práv musí být přímý,
tedy z původního Koncového uživatele na nového Koncového uživatele, (iii) nový Koncový uživatel musí přebrat
všechna práva a povinnosti, které má podle této Dohody původní Koncový uživatel (iv) původní Koncový uživatel
musí odevzdat novému Koncovému uživateli doklady umožňující ověření legality Software jako je uvedené
v článku 17.
17. Ověření pravosti Softwaru. Koncový uživatel může prokázat nárok na užívání Softwaru jedním z následujících
způsobů: (i) na základě certifikátu licence vydaného Poskytovatelem nebo třetí stranou jmenovanou
Poskytovatelem, (ii) prostřednictvím písemné licenční smlouvy, byla-li taková smlouva uzavřena, (iii) předložením
e-mailu zaslaného Poskytovatelem obsahujícího licenční údaje (uživatelské jméno a heslo). Za účelem ověření
pravosti Softwaru mohou být v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů vyžadovány Informace o licenci a
identifikační údaje Koncového uživatele.
18. Licencování pro státní orgány a vládu USA. Software se poskytuje státním orgánům včetně vlády Spojených
států amerických s licenčními právy a omezeními popsanými v této Dohodě.
19. Soulad se zákony o kontrole obchodu.
(a) Nebudete přímo ani nepřímo exportovat, reexportovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat Software žádné
osobě, používat jej jakýmkoli způsobem nebo se podílet na jakémkoli jednání, které by mohlo mít za následek, že
by společnost ESET nebo její holdingové společnosti, její dceřiné společnosti a dceřiné společnosti kterékoli
z jejích holdingových společností, jakož i subjekty ovládané jejími holdingovými společnostmi (dále jen
„přidružené společnosti“), porušily nebo podléhaly negativním důsledkům zákonů o kontrole obchodu, které
zahrnují
i. zákony, které kontrolují, omezují nebo ukládají licenční požadavky na export, reexport nebo převod zboží,
softwaru, technologie nebo služeb, vydané nebo přijaté jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem
Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských
států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti vyplývající z této Dohody, nebo v níž má
společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována (dále jen „zákony
o kontrole vývozu“) a
ii. jakékoli hospodářské, finanční, obchodní nebo jiné sankce, omezení, embargo, zákaz importu nebo exportu,
zákaz převodu finančních prostředků nebo aktiv nebo poskytování služeb nebo rovnocenné opatření uložené
jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království,
Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti
vyplývající z této Dohody, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo
nebo je v ní provozována (dále jen „sankční zákony“).
(b) Společnost ESET má právo pozastavit své závazky podle těchto Podmínek nebo je ukončit s okamžitou
platností v případě, že:
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i. Společnost ESET rozhodne, že podle jejího opodstatněného názoru Uživatel porušil nebo pravděpodobně poruší
ustanovení článku 19.a Dohody; nebo
ii. Koncový uživatel a/nebo Software podléhají zákonům o kontrole obchodu a v důsledku toho společnost ESET
stanoví, že podle jejího opodstatněného názoru by pokračující plnění jejích závazků vyplývajících z Dohody mohlo
vést k tomu, že by společnost ESET nebo její přidružené společnosti porušily zákony o kontrole obchodu nebo
podléhaly jejich negativním důsledkům.
(c) Nic v této Dohodě není zamýšleno a nic by nemělo být interpretováno ani vykládáno tak, aby přimělo nebo
nutilo některou ze stran jednat nebo zdržet se jednání (nebo souhlasit s jednáním nebo zdržet se jednání)
jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s platnými zákony o kontrole obchodu nebo je jimi penalizován či zakázán.
20. Oznámení. Všechny oznámení, včetně Software a Dokumentací je potřebné doručit na adresu: ESET, spol. s r.
o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.
21. Rozhodující právo. Táto Dohoda se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony Slovenské republiky s
vyloučením ustanovení o kolizi právních norem. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení
rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně
souhlasíte, že řešení jakýchkoliv sporů anebo nároků z této Dohody vůči Poskytovateli anebo spory a nároky
související s používáním software je příslušný Okresní soud Bratislava V a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce
tímto soudem.
22. Všeobecná ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je neplatné anebo nevykonatelné,
neovlivní to platnost ostatních ustanovení Dohody. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní
stanovených. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi této Dohody má přednost anglická verze. Změny této
Dohody jsou možné jen v písemné formě, přičemž za Poskytovatele musí takovouto změnu podepsat statutární
zástupce anebo osoba k tomuto úkonu výslovně zplnomocněná.
Tato Dohoda mezi Vámi a Poskytovatelem představuje jedinou a úplnou Dohodu vztahující se na Software, a plně
nahrazuje jakékoliv předcházející prohlášení, jednání, závazky, zprávy anebo reklamní informace, týkající se
Software.
EULA ID: BUS-ESMC-20-01

Zásady ochrany osobních údajů
Společnost ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná
v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním
registračním číslem 31 333 535 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně,
pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. 31 333 535 jako „Správce údajů“ (dále jen
„ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich
zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za
účelem informování našich zákazníků ("Koncový uživatel" nebo "Vy") o následujících tématech:
• Zpracování osobních údajů
• Důvěrnost údajů,
• Práva subjektu údajů.
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Zpracování osobních údajů
Služby poskytované společností ESET implementované v našem produktu jsou poskytovány za podmínek
uvedených v Licenčním ujednáním s koncovým uživatelem ("EULA"), ale některé z nich mohou vyžadovat zvláštní
pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o sběru dat spojených s poskytováním našich služeb.
Poskytujeme různé služby popsané ve smlouvě EULA a dokumentaci k produktu, například služby
aktualizace/upgradu, ESET LiveGrid®, ochranu proti zneužití dat, podporu atd. Aby všechny tyto služby fungovaly,
potřebujeme shromažďovat následující informace:
• Pro účely správy bezpečnostních produktů ESET jsou vyžadovány a lokálně ukládány různé informace,
například ID licence a jméno, název produktu, informace o licenci, informace o aktivaci a vypršení platnosti či
informace o hardwaru a softwaru týkající se spravovaného počítače s nainstalovaným bezpečnostním
produktem ESET. Kvůli usnadnění správy a dohledu nad funkcemi a službami jsou shromažďovány a uchovávány
záznamy týkající se aktivit spravovaných bezpečnostních produktů ESET a spravovaných zařízení. Tyto záznamy
nejsou automaticky odesílány společnosti ESET.
• Informace o procesu instalace a vašem počítači, včetně platformy, na které je náš produkt nainstalován, a
údaje o činnostech a funkčnosti našich produktů, jako jsou údaje o hardwaru, ID instalace, výpisy chyb, ID
licencí, IP adresa, MAC adresa a nastavení konfigurace produktu, které může zahrnovat také spravovaná
zařízení.
• Informace o licencích, například ID licence, a osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová
adresa, jsou vyžadovány pro fakturační účely, ověření pravosti licencí a poskytování našich služeb.
• Na webu https://my.eset.com je potřeba vytvořit účet, pomocí něhož tato funkce aktivuje sběr dat v případě
odcizení počítače. Shromážděné údaje jsou uloženy na našich serverech nebo na serverech našich
poskytovatelů služeb. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši emailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory.
Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory, jako jsou například
vygenerované soubory protokolů.
• Údaje o využívání naší služby jsou na konci relace zcela anonymizovány. Po ukončení relace nejsou ukládány
žádné osobní údaje, na jejichž základě by vás bylo možné identifikovat.

Důvěrnost údajů
ESET je společnost s celosvětovou působností. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být
přenášeny k přidruženým subjektům nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování
služeb, podpora nebo fakturace. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, může být potřeba přenést vaše
údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos
informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být
stanoveny standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.
Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb podle
smlouvy EULA. Naše doba uchovávání může trvat déle než platnost vaší licence, a to z toho důvodu, abychom vám
poskytli čas pro snadné a pohodlné obnovení. Minimalizované a pseudonymizované statistiky a další data ze
služby ESET LiveGrid® mohou být dále zpracovávány pro statistické účely.
Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která
odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost,
integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů,
které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Jako subjekt
údajů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.
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Práva subjektu údajů
Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů
Evropské unie. Za podmínek stanovených příslušnými zákony o ochraně údajů máte jako subjekt údajů nárok na
následující práva:
• právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,
• právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných
osobních údajů),
• právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,
• právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,
• právo podat námitky proti zpracování,
• právo podat stížnost, stejně tak
• právo na přenositelnost dat.
Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu
na adresu:
ESET, spol. s r.o.
Vedoucí pracovník ochrany osobních údajů
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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