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Informacje o pomocy
Niniejszy Podręcznik administracji przygotowano, aby pomóc w zapoznaniu się z programem ESET PROTECT oraz
przedstawić sposób korzystania z niego.
Terminologia stosowana w tym podręczniku jest oparta na nazwach parametrów programu ESET PROTECT w celu
zapewnienia spójności oraz uniknięcia pomyłek. Stosujemy również zestaw symboli do wyróżniania szczególnie
ważnych tematów.
Ta sekcja zawiera przydatne informacje, na przykład dotyczące poszczególnych funkcji, lub łącza do
tematów pokrewnych.
Informacje w tej sekcji należy uważnie przeczytać i nie należy ich pomijać. Nie mają one kluczowego
znaczenia, są jednak ważne.
Kluczowe informacje, które należy przeczytać ze szczególną uwagą. Ostrzeżenia mają na celu
zapobiegnięcie potencjalnie szkodliwym pomyłkom. Tekst w tej sekcji należy przeczytać ze zrozumieniem,
ponieważ dotyczy on bardzo istotnych ustawień systemowych i ryzykownych czynności.
Przykładowy scenariusz przedstawia czynności użytkownika, które dotyczą omawianego tematu. Przykłady
są używane do wyjaśniania bardziej skomplikowanych zagadnień.
Konwencja

Znaczenie

Pogrubienie

Nazwy elementów interfejsu, na przykład pola i przyciski opcji.

Kursywa

Elementy zastępcze oznaczające informacje podawane przez użytkownika. Na przykład nazwa
pliku lub ścieżka oznacza, że użytkownik wpisuje rzeczywistą ścieżkę lub nazwę pliku.

Courier New

Przykłady kodu lub poleceń.

Hiperłącze

Zapewnia szybki i łatwy dostęp do wspomnianych tematów lub zewnętrznych stron
internetowych. Hiperłącza są wyróżnione przy użyciu niebieskiego koloru i mogą być
podkreślone.

%ProgramFiles% Katalog w systemie Windows, w którym znajdują się zainstalowane programy systemu
Windows oraz inne programy.
• Pomoc online to główne źródło pomocy. Najnowsza wersja pomocy online jest wyświetlana
automatycznie, gdy działa połączenie z Internetem. Strony pomocy online programu ESET PROTECT zawierają
cztery aktywne karty u góry nagłówka nawigacyjnego: Instalacja/Uaktualnienie, Administracja, Wdrażanie
urządzenia wirtualnego oraz Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw.
• Tematy w tym podręczniku zostały podzielone na kilka rozdziałów i podrozdziałów. Odpowiednie
informacje można znaleźć, używając pola Szukaj u góry.
Po otwarciu Podręcznika użytkownika z poziomu paska nawigacyjnego u góry strony wyszukiwanie jest
ograniczone do zawartości tego podręcznika. Jeśli na przykład zostanie otwarty Podręcznik administratora,
tematy z podręczników dotyczących instalacji/uaktualniania i wdrażania urządzenia wirtualnego nie będą
uwzględniane w wynikach wyszukiwania.

• Baza wiedzy firmy ESET zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także zalecane rozwiązania
dotyczące różnych problemów. Jest ona regularnie aktualizowana przez specjalistów firmy ESET, dlatego
stanowi najlepsze narzędzie do rozwiązywania rozmaitych dylematów.
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• Forum ESET pozwala użytkownikom produktów firmy ESET w prosty sposób uzyskiwać pomoc i pomagać
innym. Można na nim publikować pytania dotyczące dowolnych problemów lub używanych produktów firmy
ESET.

Legenda ikon
Przedstawiono tu zbiór ikon używanych w konsoli internetowej ESET PROTECT wraz z ich opisami. Niektóre z ikon
oznaczają czynności, typy elementów lub bieżący stan. Większość ikon jest wyświetlana w jednym z trzech
kolorów w celu poinformowania o dostępności elementu :
Ikona domyślna — dostępna czynność
Niebieska ikona — element wyróżniony po ustawieniu na nim wskaźnika myszy
Szara ikona — czynność niedostępna
Ikona
stanu

Opisy
Szczegóły urządzenia klienta.
Dodaj urządzenie — dodaj nowe urządzenia.
Nowe zadanie — dodawanie nowego zadania.
Nowe powiadomienie — dodawanie nowego powiadomienia.
Nowe grupy statyczne/dynamiczne — dodawanie nowych grup
Edytuj — umożliwia edytowanie utworzonych zadań, powiadomień, szablonów raportów, grup,
polityk itp.
Zduplikuj — umożliwia utworzenie nowej polityki na podstawie wybranej istniejącej polityki.
Duplikat wymaga podania nowej nazwy.
Przenieś — dotyczy komputerów, polityk oraz grup statycznych i dynamicznych.
Grupa dostępu — przenoszenie elementu do innej grupy statycznej.
Usuń — umożliwia całkowite usunięcie wybranego klienta, grupy itp.
Zmień nazwy wielu elementów — w przypadku wybrania wielu elementów można pojedynczo
zmieniać ich nazwy na liście lub użyć funkcji wyszukiwania za pomocą wyrażenia regularnego, aby
wyszukać i zamienić wiele elementów równocześnie.
Skanuj — użycie tej opcji spowoduje uruchomienie zadania Skanowanie na żądanie na kliencie, z
którego otrzymano zgłoszenie wykrycia.
Aktualizacj > Aktualizuj moduły — użycie tej opcji spowoduje uruchomienie zadania Aktualizacja
modułów (ręczne uruchomienie aktualizacji).
Aktualizacja > Aktualizuj produkty ESET — Aktualizuj produkty ESET zainstalowane na wybranym
urządzeniu.
Aktualizacja > Aktualizuj system operacyjny — Aktualizuj system operacyjny na wybranym
urządzeniu.
Zapisz w dzienniku - Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.
Uruchom zadanie — dotyczy urządzeń mobilnych.
Zarejestruj ponownie — umożliwia ponowne zarejestrowanie urządzenia przenośnego.
Odblokuj — powoduje odblokowanie urządzenia.
Zablokuj — powoduje zablokowanie urządzenia w przypadku wykrycia podejrzanych działań lub po
oznaczeniu urządzenia jako zgubionego.
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Ikona
stanu

Opisy
Znajdź — umożliwia wysłanie zapytania o współrzędne GPS urządzenia mobilnego.
Alarm / tryb „zgubiony” — zdalne uruchomienie głośnego dźwięku alarmu, który zostanie
wyemitowany nawet wówczas, gdy w urządzeniu wyciszono dźwięki.
Reset do ustawień fabrycznych — spowoduje nieodwracalne skasowanie wszystkich danych
zapisanych w urządzeniu.
Zasilanie — kliknij komputer i wybierz Zasilanie > Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić
urządzenie. Można skonfigurować zachowanie ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych
komputerów. Na komputerze musi być uruchomiony Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz
produkt zabezpieczający ESET obsługujący to ustawienie.
Przywróć — przywracanie pliku poddanego kwarantannie do pierwotnej lokalizacji.
Wyłączanie zasilania — kliknij komputer i wybierz Zasilanie > Wyłączanie zasilania, aby wyłączyć
urządzenie. Można skonfigurować zachowanie ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych
komputerów. Na komputerze musi być uruchomiony Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz
produkt zabezpieczający ESET obsługujący to ustawienie.
Dezaktywuj produkty
Uruchom zadanie — umożliwia wybranie zadania oraz skonfigurowanie elementu wyzwalającego i
funkcji ograniczania (opcjonalnie) dla tego zadania. Zadanie zostanie dodane do kolejki zgodnie z
ustawieniami zadania. Ta opcja natychmiastowo uruchamia istniejące zadanie wybrane z listy
dostępnych zadań.
Ostatnie zadania — wyświetlane są ostatnie zadania. Kliknij zadanie, aby uruchomić je ponownie.
Przypisz użytkownika — przypisywanie użytkownika do urządzenia. Użytkownikami można
zarządzać w obszarze Użytkownicy komputera.
Zarządzaj politykami — politykę można również przypisać bezpośrednio do klienta (wielu klientów),
nie tylko do grupy. Wybierz tę opcję, aby przypisać politykę do wybranych klientów.
Wyślij sygnał wznowienia — serwer ESET PROTECT wykonuje natychmiastową replikację agenta
ESET Management na komputerze klienckim poprzez EPNS. Jest to przydatne, jeśli użytkownik nie
chce czekać na regularny interwał, gdy agent ESET Management nawiązuje połączenie z serwerem
ESET PROTECT. Na przykład, gdy chce, by zadanie klienta zostało wykonane na klientach
natychmiast, lub jeśli chce, by polityka została natychmiast wprowadzona.
Wdróż agenta — utwórz instalatora agenta ESET Management, aby wdrożyć agenta na wybranym
urządzeniu.
Odizoluj od sieci
Zakończ izolację od sieci
Połącz przez RDP — generowanie i pobieranie pliku .rdp umożliwiającego nawiązywanie połączenia
z docelowym urządzeniem za pośrednictwem protokołu RDP (Remote Desktop Protocol).
Wycisz — po wybraniu komputera i naciśnięciu przycisku Wycisz agent danego klienta przestaje
wysyłać raporty do serwera ESET PROTECT, poprzestając na gromadzeniu informacji. W kolumnie
Wyciszono jest wyświetlana ikona wyciszenia .
Po wyłączeniu wyciszenia poprzez kliknięcie opcji Wyłącz wyciszenie wyciszony komputer wznowi
przesyłanie raportów oraz komunikację z serwerem ESET PROTECT, a klient zostanie przywrócony.
Wyłącz — umożliwia wyłączenie lub usunięcie ustawienia albo zaznaczonego elementu.
Przypisz — pozwala przypisać regułę do klienta lub grup.
Importuj — pozwala wybrać raporty, polityki lub klucz publiczny do zaimportowania.
Eksportuj —pozwala wybrać raporty, polityki lub certyfikat równorzędny do wyeksportowania.
Tagi — Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).
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Ikona
stanu

Opisy
Czynności dotyczące grupy statycznej:
Czynności dotyczące grupy dynamicznej:
Nie stosuj flagi polityk
Zastosuj flagę polityk
Wymuś flagę polityki
Elementy wyzwalające – zobacz listę elementów wyzwalających dla wybranego zadania klienta.
Pulpit
Urządzenie mobilne
Serwer
Serwer plików
Serwer poczty e-mail
Serwer bramy
Serwer współpracy
Agent ESET Management
Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi
Moduł Rogue Detection Sensor
ESET PROTECTSerwer
ESET InspectSerwer
Typ wykrycia antywirusowego. Zobacz wszystkie typy wykrycia w sekcji Wykrycia.
Kliknij komputer i wybierz opcję
Rozwiązania >
Wdrażanie produktu zabezpieczającego, aby
wdrożyć produkt zabezpieczający ESET na komputerze.
Kliknij komputer i wybierz
ESET LiveGuard Advanced.

Rozwiązania >

Włącz ESET LiveGuard, aby aktywować i włączyć

ESET Inspect Connector
Kliknij pozycję Komputery > kliknij komputer lub wybierz więcej komputerów, a następnie kliknij
pozycję Komputer >
Rozwiązania >
Włącz ESET Inspect, aby wdrożyć ESET Inspect łącznik na
zarządzanych Windowskomputerach /Linux/macOS. ESET Inspect jest dostępny tylko wtedy, gdy
masz licencję ESET Inspect i ESET Inspect łączy się z ESET PROTECT. Użytkownik konsoli internetowej
potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect.
Kliknij komputer i wybierz Rozwiązania
> Włącz szyfrowanie
Full Disk Encryption na wybranym komputerze.

, aby aktywować i włączyćESET

Na komputerze włączono ESET Full Disk Encryption.

Pomoc offline
Domyślnie Pomoc offline nie jest instalowana wraz produktem ESET PROTECT. Jeśli potrzebujesz pomocy
dotyczącej produktu ESET PROTECT, z której można korzystać w trybie offline (w przypadku, gdy od czasu do czasu
lub stale nie masz połączenia z Internetem), wykonaj poniższe działania, by dodać Pomoc offline.
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Aktualizacja konsoli internetowej i Apache Tomcat usuwa pliki pomocy offline. Jeśli korzystałeś z pomocy
offline w rozwiązaniu ESMC lub starszej wersji programu ESET PROTECT, po aktualizacji konieczne jest jej
ponowne utworzenie dla ESET PROTECT 9.1. Zapewnia to najnowszą wersję pomocy offline, odpowiadającą
wersji programu ESET PROTECT.
Kliknij kod języka, by pobrać Pomoc offline dotyczącą produktu ESET PROTECT w żądanym języku. Pomoc Offline
możesz nawet zainstalować w różnych językach.
Instrukcja instalacji Pomocy offline w systemie Windows
1. Pobierz plik .zip, klikając kod języka w poniższej tabeli. Plik ten zawiera Pomoc offline dotyczącą produktu
ESET PROTECT w żądanym języku.
2. Zapisz plik .zip (np. na dysku flash USB).
3. Utwórz nowy folder o nazwie help na komputerze, na którym działa konsola internetowa ESET PROTECT w
następującej lokalizacji: %ProgramFiles%\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder
]\webapps\era\webconsole\
4. Skopiuj plik .zip do folderu help.
5. Rozpakuj zawartość pliku .zip, na przykład pliku en-US.zip, do folderu o tej samej nazwie, w tym przypadku
jest to nazwa en-US, aby struktura folderów wyglądała następująco: %ProgramFiles%\Apache Software
Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\era\webconsole\help\en-US
Po wykonaniu powyższych działań możesz otworzyć konsolę internetową ESET PROTECT, wybrać język i zalogować
się. Pomoc w trybie offline dla produktu ESET PROTECT zostanie otwarta za każdym razem, gdy klikniesz
Pomoc w prawym górnym rogu, a następnie wybierzesz Bieżący temat — Pomoc.
W razie potrzeby można dodać Pomoc offline w różnych językach. Wystarczy wykonać opisane powyżej
działania.
Jeśli komputer lub urządzenie mobilne, przy użyciu którego uzyskiwany jest dostęp do konsoli internetowej
ESET PROTECT, nie ma połączenia z Internetem, konieczne jest wprowadzenie zmiany w ustawieniach
konsoli internetowej ESET PROTECT, aby włączyć wymuszanie domyślnego otwierania Pomocy offline
produktu ESET PROTECT (zamiast Pomocy online). W tym celu należy wykonać instrukcje podane pod
tabelą.
Instrukcja instalacji Pomocy offline w systemie Linux
1. Pobierz plik .tar, klikając kod języka w poniższej tabeli w celu pobrania Pomocy offline dotyczącej produktu
ESET PROTECT w żądanym języku.
2. Zapisz plik .tar (np. na dysku flash USB).
3. Otwórz terminal i przejdź do lokalizacji /usr/share/tomcat/webapps/era/webconsole.
4. Utwórz nowy folder o nazwie help, uruchamiając polecenie mkdir help.
5. Wewnątrz folderu help utwórz dla nowego języka folder o tej samej nazwie, co plik .tar, na przykład:
wywołaj polecenie mkdir en-US dla języka angielskiego.
6. Skopiuj plik .tar do folderu języka (na przykład/usr/share/tomcat/webapps/era/webconsole/help/en-US) i
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rozpakuj go, na przykład poprzez uruchomienie polecenia tar -xvf en-US.tar.
Po wykonaniu powyższych działań możesz otworzyć konsolę internetową ESET PROTECT, wybrać język i zalogować
się. Pomoc w trybie offline dla produktu ESET PROTECT zostanie otwarta za każdym razem, gdy klikniesz
Pomoc w prawym górnym rogu, a następnie wybierzesz Bieżący temat — Pomoc.
Aby zaktualizować Pomoc offline po migracji z poprzedniej wersji (np. ESMC), usuń istniejący folder pomocy
(...webapps\era\webconsole\help) i utwórz nowy w tej samej lokalizacji podczas kroku 3 wyżej opisanej
procedury. Po utworzeniu folderu kontynuuj procedurę.
W razie potrzeby można dodać Pomoc offline w różnych językach. Wystarczy wykonać opisane powyżej
działania.
Jeśli komputer lub urządzenie mobilne, przy użyciu którego uzyskiwany jest dostęp do konsoli internetowej
ESET PROTECT, nie ma połączenia z Internetem, konieczne jest wprowadzenie zmiany w ustawieniach
konsoli internetowej ESET PROTECT, aby włączyć wymuszanie domyślnego otwierania Pomocy offline
produktu ESET PROTECT (zamiast Pomocy online). W tym celu należy wykonać instrukcje podane pod
tabelą.
Obsługiwany język

Pomoc offline HTML Pomoc offline HTML
.zip
.tar

Angielski

en-US.zip

en-US.tar

Arabski

ar-EG.zip

ar-EG.tar

Chiński uproszczony

zh-CN.zip

zh-CN.tar

Chiński tradycyjny

zh-TW.zip

zh-TW.tar

Chorwacki

hr-HR.zip

hr-HR.tar

Czeski

cs-CZ.zip

cs-CZ.tar

Francuski

fr-FR.zip

fr-FR.tar

Francuski (Kanada)

fr-CA.zip

fr-CA.tar

Niemiecki

de-DE.zip

de-DE.tar

Grecki

el-GR.zip

el-GR.tar

Włoski

it-IT.zip

it-IT.tar

Japoński

ja-JP.zip

ja-JP.tar

Koreański

ko-KR.zip

ko-KR.tar

Polski

pl-PL.zip

pl-PL.tar

Portugalski (Brazylia)

pt-BR.zip

pt-BR.tar

Rosyjski

ru-RU.zip

ru-RU.tar

Hiszpański

es-ES.zip

es-ES.tar

Hiszpański (Ameryka Łacińska) es-CL.zip

es-CL.tar

Słowacki

sk-SK.zip

sk-SK.tar

Turecki

tr-TR.zip

tr-TR.tar

Ukraiński

uk-UA.zip

uk-UA.tar

Wymuszanie Pomocy offline w systemie Windows
1. Otwórz plik C:\Program Files\Apache Software Foundation\[folder
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Tomcat]\webapps\era\WEBINF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.prop
erties w edytorze tekstu.

2. Znajdź wiersz help_show_online=true i zmień jego wartość na false, a następnie zapisz zmiany.
3. Uruchom ponownie usługę Tomcat w obszarze usług lub korzystając z wiersza poleceń.
Pomoc w trybie offline dla produktu ESET PROTECT zostanie otwarta za każdym razem, gdy klikniesz
Pomoc w
prawym górnym rogu, a następnie wybierzesz Bieżący temat — Pomoc. Zostanie wyświetlone odpowiednie okno
pomocy dotyczące bieżącej strony.
Wymuszanie Pomocy offline w systemie Linux
1. Otwórz plik konfiguracyjny /usr/share/tomcat/webapps/era/WEBINF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.prop
erties w edytorze tekstu (np. nano).

2. Znajdź wiersz help_show_online=true i zmień jego wartość na false, a następnie zapisz zmiany.
3. Zatrzymaj usługę tomcat. W tym celu uruchom polecenie tomcat stop.
4. Uruchom usługę tomcat. W tym celu uruchom polecenie tomcat start.
Pomoc w trybie offline dla produktu ESET PROTECT zostanie otwarta za każdym razem, gdy klikniesz
Pomoc w
prawym górnym rogu, a następnie wybierzesz Bieżący temat — Pomoc. Zostanie wyświetlone odpowiednie okno
pomocy dotyczące bieżącej strony.

Nowe funkcje produktu ESET PROTECT
Prezentacja produktu
Dodaliśmy nową prezentację produktu, aby ułatwić Ci szybką nawigację po naszym rozwiązaniu i przyspieszyć
proces wdrażania. Dowiedz się więcej

Zmiany w nazwach produktów
ESET Enterprise Inspector został przemianowany na ESET Inspect, a ESET Dynamic Threat Defense został
przemianowany na ESET LiveGuard Advanced. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.

Ulepszone ponowne uruchamianie
W najnowszej wersji ESET Endpoint Security dla systemu Windows (9.1) przerobiliśmy restarty i wprowadziliśmy
nowe opcje. Możesz teraz skonfigurować ponowne uruchamianie w taki sposób, aby użytkownicy końcowi mogli
je odłożyć. Dowiedz się więcej
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Łatwiejsze wdrażanie
Przerobiliśmy kreator tworzenia instalatora, aby był bardziej intuicyjny. W zadaniu Instalacja oprogramowania
można teraz użyć specjalnego parametru „najnowszy”. który zapewnia, że utworzony instalator zawsze instaluje
najnowszą wersję produktu po uruchomieniu. Dowiedz się więcej

Natywna obsługa ARM dla systemu macOS
Wraz z najnowszą wersją ESET Management Agent i ESET Endpoint Antivirus dla systemu macOS (v7)
wprowadzamy natywną obsługę architektury ARM. Dowiedz się więcej

Obsługa aplikacji do uwierzytelniania dwuskładnikowego innych firm
Dodaliśmy obsługę aplikacji do uwierzytelniania dwuskładnikowego innych firm, które obsługują wymagany
protokół TOTP, takich jak Google Authenticator, Microsoft Authenticator i Authy. Dowiedz się więcej

Filtry zaawansowane
Przedstawiamy nową koncepcję filtrowania danych, która ułatwi Ci filtrowanie odpowiednich urządzeń w
większych środowiskach, ale nie tylko tam. Zawsze będziesz mieć statystyczny ogląd na liczbę urządzeń z
określonymi atrybutami w swojej sieci i będziesz wiedzieć, ile wyników uzyskasz, zanim klikniesz filtr. Możesz teraz
wypróbować nowe opcje filtrowania w sekcji Komputery. Dowiedz się więcej

Lepsza komunikacja automatycznych aktualizacji
Dodaliśmy nową niebieską sekcję do stanu wersji składnika na pulpicie nawigacyjnym Przegląd stanu, aby ułatwić
identyfikację punktów końcowych z włączonymi automatycznymi aktualizacjami, które czekają na aktualizacje, ale
mogą być również aktualizowane ręcznie z wyprzedzeniem. Dowiedz się więcej

Lista nieaktualnych komponentów
ESET PROTECT wykrywa teraz nieaktualne komponenty, wyświetla administratorowi konsoli listę nieaktualnych
komponentów oraz instrukcje dotyczące ich uaktualniania. Dowiedz się więcej

Kontrola dostępu do stron internetowych dla MDM
Przenosimy funkcje kontroli dostępu do stron internetowych z Cloud MDM do wariantu lokalnego. Administrator
może ograniczyć pracownikom dostęp do różnych kategorii treści lub konkretnych linków internetowych.

Inne ulepszenia i zmiany użyteczności
Więcej szczegółów można znaleźć w dzienniku zmian.

Dziennik zmian
Dziennik zmian jest dostępny tylko w języku angielskim.
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Standalone tools

Mirror Tool
Build version 1.0.1383 (Windows), 1.0.2310 (Linux)
Released: April 28, 2022
• FIXED: MirrorTool downloads ESET Endpoint 6 modules from the ESET Endpoint 6.6 folder, allowing updates
of newer ESET Endpoint 6 versions and using DLL modules
• FIXED: MirrorTool fails with "--mirrorFileFormat dll" on ESET Endpoint 6
• FIXED: Mirror chain linking fails with: Error: GetFile: Host 'update.eset.com' not found [error code: 20002]
• FIXED: MirrorTool v1.0.2226.0 ignores proxy setting for downloading product list

Apache HTTP Proxy
Build version: 2.4.54.25
Released: September 26, 2022
• FIXED: Apache HTTP Proxy (v 2.4.54.0) replaced with the latest version (v 2.4.54.25) due to discovered
vulnerabilities in the earlier version

Build version: 2.4.54.0
Released: August 3, 2022
• FIXED: Apache HTTP Proxy (v 2.4.53.1) replaced with the latest version (v 2.4.54.0) due to discovered
vulnerabilities in the earlier version

Build version: 2.4.53.1
Released: July 7, 2022
• FIXED: Apache HTTP Proxy replaced with the latest version due to discovered vulnerabilities in the earlier
version

Build version: 2.4.53.0
Released: March 31, 2022
9

• FIXED: Apache HTTP Proxy replaced with the latest version due to discovered vulnerabilities in the earlier
version

Version 9.1
Build version 9.1.18.4 See the list of all components versions.
Released: September 26, 2022
• FIXED: Apache HTTP Proxy (v 2.4.54.0) replaced with the latest version (v 2.4.54.25) due to discovered
vulnerabilities in the earlier version

Build version 9.1.18.2 See the list of all components versions.
Released: August 3, 2022
• FIXED: Apache HTTP Proxy (v 2.4.53.1) replaced with the latest version (v 2.4.54.0) due to discovered
vulnerabilities in the earlier version

Build version 9.1.18.1 See the list of all components versions.
Released: July 27, 2022
• FIXED: ESET Management Agent not using SNI extension when communicating with ESET PROTECT
• FIXED: Upgrade of ESET PROTECT using All-in-one package fails in case there is a more recent version of the
SQL Server 2019 or when a SQL Server 2014 is installed

Build version 9.1.18.0 See the list of all components versions.
Released: July 7, 2022
• ADDED: Advanced Filters in the Computers section
• ADDED: New product tour
• ADDED: List of outdated components
• ADDED: Support for third-party 2FA
• ADDED: Native ARM64 support for ESET Management Agent for macOS
• ADDED: "Waiting" state in the Component version status section on Status Overview for better
communication of auto-updates (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows version 9.1)
• ADDED: Site structure from ESET Business Account synchronizes in the static group tree
• ADDED: New rebooting option—administrator can set up reboots in a way that the end-users can postpone
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them (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows version 9.1)
• ADDED: MDM web control (We are now bringing web control over from Cloud MDM to on-premises MDM)
• ADDED: Support for deployment of the latest version in the software installation task (the latest version at
the moment of task execution, it is not necessary to select a specific version anymore)
• ADDED: Ability to create an installer with a full set of modules (ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows
version 9.1 package only contains essential modules, and others are downloaded later)
• ADDED: All Audit Log events forwarded to Syslog
• ADDED: ESET Product Navigator to the header
• ADDED: New context menu action "Deploy security product" (in Computers section)
• ADDED: Creation Time and Modification Time columns in the Installers section
• ADDED: Reset functionality for columns in tables
• ADDED: Warning to Audit log access right
• ADDED: Ability to select multiple monitored static groups in a single notification
• ADDED: OS version collected from macOS and Windows is displayed in human-readable form in the OS
Service Pack column in the Computers section
• ADDED: Agents tile in the Status Overview section for better identification of unmanaged computers
• ADDED: Possibility to add Group Name column in the Detections section (not displayed by default)
• ADDED: New buttons under the table in the Computers section and Detection section
• ADDED: Right-click tables to open the context menu
• ADDED: Built-in policies for V7 product for macOS and HTTP proxy
• ADDED: Hide and Show action for ESET LiveGuard Dashboard
• IMPROVED: Installer creation Wizard
• IMPROVED: Reboot and shut down experience on macOS (user is notified about restart and can cancel it in
60 seconds)
• IMPROVED: Console users receive a notification about multiple detections occurring on managed computers
aggregated in one email message
• IMPROVED: The latest versions of each product are prioritized in the product selection section of the
software installation task
• IMPROVED: Context menu in Computers section
• IMPROVED: ESET LiveGuard status (enabled/disabled) is reported properly to the console (requires ESET
Endpoint Antivirus/Security for Windows version 9.1 and above) and leveraged in various sections (for example,
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action Enable is not offered for endpoint where the feature is already enabled)
• IMPROVED: Tasks planned ASAP are executed in the order in which they were created in the console
• IMPROVED: Every ASAP trigger created by the user in the console must have an expiration set (less than six
months)
• IMPROVED: HIPS detections now contain user and hash
• IMPROVED: UI elements in tables
• IMPROVED: New version of AVRemover and LogCollector in the Management Agent
• IMPROVED: Computer name and IP is now in separate columns in the Detection section
• IMPROVED: Computer with IP column was divided into two columns in Submitted Files
• IMPROVED: Computer description can be multiline
• IMPROVED: User can define more than one naming pattern for VDI master image
• CHANGED: ESET Dynamic Threat Defense to ESET LiveGuard in management consoles
• CHANGED: ESET Enterprise Inspector to ESET Inspect in management consoles
• CHANGED: Default message contents (Computer first connected, Computer identity recovered, Computer
cloning question created)
• CHANGED: Remove tags icon in the Tags panel
• FIXED: Several Functionality problems are missing in the selection while creating a dynamic group template
• FIXED: Scheduled client tasks without pre-selected "Invoke ASAP If Event Missed" may be executed with the
wrong timing if the computer woke up from sleep or hibernation
• FIXED: Tags assigned to a "Client Task" are automatically assigned also to computers where the task has been
executed or assigned
• FIXED: Unavailable EDR element in the Component version status section on the Status Overview Dashboard
• FIXED: Trigger for scheduled Reports cannot be edited
• FIXED: Exclusions table shows the "Occurred" column, but it is labeled as "Created on"
• FIXED: Trigger via CRON shows different time after opening details of a specific trigger
• FIXED: "Export table as" now exports all data, not just data on the page
• FIXED: Last scan time in computer details
• FIXED: When "Module update failed" occurs, the computer is not moved to the related Dynamic Group, if the
Dynamic Group was created
• FIXED: Policies under "Manage policies" over a group do not display for users with an administrator
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permission set
• FIXED: "Restart required" and "Inbound Communication" columns in the Detections list display incorrect
values
• FIXED: Unable to log in to ESET PROTECT via SSO from ESET Inspect
• FIXED: MSP Customer Setup fails if a user has no access to user management but does not request user
creation
• FIXED: Static group synchronization via LDAPS prefers the LDAP port
• FIXED: Multiple sorting does not work as expected when the top priority is assigned to the Alerts column
• FIXED: The overall status of the license might not be shown correctly in specific cases
• REMOVED: "Auto-loading" option in the Clients and Detections screen paging menu
• REMOVED: Flags in the language selector on the login screen
• Various other minor improvements and bug fixes

Version 9.0
Build version 9.0.10.6. See the list of all components versions.
Released: March 31, 2022
• FIXED: Apache HTTP Proxy (v 2.4.52.0) replaced with newer version (v 2.4.53.0) due to discovered
vulnerabilities in the earlier version
• FIXED: Update OpenSSL to 1.1.1n due to security vulnerabilities

Build version 9.0.10.3. See the list of all components versions
Released: January 19, 2022
• FIXED: Apache HTTP Proxy (v 2.4.51.1) replaced with the latest version (v 2.4.52.0) due to discovered
vulnerabilities in the earlier version

Build version 9.0.10.2. See the list of all components versions
Released: December 7, 2021
• FIXED: Apache HTTP Proxy (v 2.4.48.1) replaced with the latest version (v 2.4.51.0) due to discovered
vulnerabilities in the earlier version
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Build version 9.0.10.1. See the list of all components versions
Released: November 8, 2021
• Fixed: Specific tasks are re-triggered after an upgrade to the latest version of ESET PROTECT

Build version 9.0.10.0. See the list of all components versions
Released: October 28, 2021
• ADDED: Support for Automatic Product Updates (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for
Windows version 9.0)
• ADDED: New ESET LiveGuard Advanced dashboard
• ADDED: Computer preview - by clicking on computer name will be displayed side panel with the most
important computer details
• ADDED: Detections preview - by clicking on detection type will be displayed side panel with the most
important detection details
• ADDED: Management for brute-force attack protection (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for
Windows version 9.0)
• ADDED: Indicator of last connection status of managed computer (connected in last replication interval)
• ADDED: New column Logged users in Computers table
• ADDED: System updates management for Android
• ADDED: Ability to create a new trigger in client task details
• ADDED: Windows OS build number is reported as a separate symbol (for example, in a Dynamic group)
• ADDED: List of submitted files (ESET LiveGuard Advanced) in Computer details, Detection and Quarantine
section
• ADDED: New product categories in Component version status section on Status Overview
• ADDED: Full path to a computer in received notifications
• ADDED: Possibility disable the triggering of notifications for muted computers
• ADDED: Support for Java 17
• ADDED: New EEI-specific permission "Remote Shell Access"
• CHANGED: Existing ESET LiveGuard Advanced dashboard name change
• CHANGED: Reducing and re-organizing columns in the Computers section
• CHANGED: Triggers for server tasks and client tasks with frequencies less than 15 minutes will not be allowed
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• CHANGED: More granular communication of managed applications versions
• IMPROVED: ESET LiveGuard Advanced perception (added information of what was originally detected by
ESET LiveGuard Advanced)
• IMPROVED: Operating system update - allowing the user to postpone the required reboot
• IMPROVED: Operating system update task accessible not only from context menu over a group but also over
a single device
• IMPROVED: Proactive communication of 2FA mechanisms in ESET PROTECT and its usability improvements
• IMPROVED: Remember a device when 2FA is enabled (Users do not need to put the second-factor
authentication in the next login of a specific device)
• IMPROVED: Visually distinguish locked policies in policies and computer details screens (padlock icon)
• IMPROVED: When users create new permission sets, some checkboxes may be unavailable (users cannot
enable a higher permission set than the user has)
• IMPROVED: Automatically select newly created permission set when creating a new user
• IMPROVED: Basic support of installer file caching in script-based Agent Live Installers
• IMPROVED: Date and Time displayed in format according to language
• IMPROVED: Updated cipher suite configuration for Tomcat
• IMPROVED: Faster displaying of the planned flag on client tasks also after assigning to the significant amount
of targets
• IMPROVED: The enrollment link is visible below the QR code, and the user can copy it in the enrollment
wizard
• IMPROVED: New version of LogCollector in Management Agent
• IMPROVED: A user or a computer can only be assigned to 200 users or computers in one operation to retain
adequate service responsiveness
• FIXED: Actions in the context menu for devices were disabled incorrectly (Enable ESET LiveGuard Advanced,
Network Isolation)
• FIXED: Licenses without an expiration date (for example, subscription licenses) were counted as expired in
the Status Overview
• FIXED: "Title" in the properties of the exported PDF report
• FIXED: Triggers - infinite loading in some cases when the user changes trigger type
• FIXED: Unwanted machines moved during computers import
• FIXED: Missing notification about scheduled restart (macOS – osascript)
• FIXED: Server Settings: ADD FILTER button is not working in the pop-up
15

• FIXED: Custom headers of scheduled reports are not applied
• FIXED: MSP customer setup fails if CA cert is not accessible and the user has no RW access on certificates
• FIXED: Licenses without expiration date are counted as expired
• FIXED: In case the generated PDF report contains a double-byte character in the name, the Title property
might be garbled
• FIXED: License is randomly changed when the software install task is edited
• FIXED: Notifications - Message preview is not displaying properly
• FIXED: Email sender is leaking ntlm_auth zombie processes upon each NTLM authentication attempt
• FIXED: macOS Big Sur, specific protections statuses are missing in dynamic groups and report templates
• FIXED: Multiple sorting does not sort correctly
• FIXED: Performance issue when deleting a large number of exclusions
• FIXED: Various other bug fixes, security, and performance improvements
• REMOVED: Technical support for old products (ERA Proxy, ESLC, VAH, EVSA, NSX)

Wprowadzenie do programu ESET PROTECT
Witamy w ESET PROTECT wersja 9.1. ESET PROTECT to program umożliwiający zarządzanie produktami firmy ESET
na stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji
centralnej. Przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT można wdrażać rozwiązania ESET, zarządzać
zadaniami, egzekwować polityki bezpieczeństwa, monitorować stan systemu, a także szybko reagować na
problemy i wykrycia pojawiające się na komputerach zdalnych.

ESET PROTECT komponenty
• ESET PROTECT Serwer — można zainstalować serwer ESET PROTECT na serwerach z systemami Windows i
Linux lub wdrożyć go jako wstępnie skonfigurowane urządzenie wirtualne. Obsługuje komunikację z agentami i
gromadzi dane aplikacji oraz przechowuje je w bazie danych.
• Konsola internetowa ESET PROTECT — konsola internetowa ESET PROTECT jest podstawowym interfejsem
pozwalającym na zarządzanie komputerami klienckimi w Twoim środowisku. Umożliwia wyświetlanie
podsumowania stanu klientów w danej sieci oraz zdalne wdrażanie rozwiązań ESET na niezarządzanych
komputerach. Po zainstalowaniu serwera ESET PROTECT dostęp do konsoli internetowej można uzyskać przy
użyciu przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić serwer sieciowy przez Internet,
może używać programu ESET PROTECT z dowolnego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia z połączeniem
internetowym. Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na
którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT. Zobacz też: Informacje wstępne dotyczące konsoli
internetowej ESET PROTECT.
• Agent ESET Management — agent ESET Management usprawnia komunikację pomiędzy serwerem ESET
PROTECT a komputerami klienckimi. Agent musi być zainstalowany na komputerze klienckim, aby nawiązać
komunikację pomiędzy tym komputerem a serwerem ESET PROTECT. Ponieważ agent ESET Management
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znajduje się na komputerze klienckim i umożliwia przechowywanie wielu scenariuszy zabezpieczeń, korzystanie
z agenta znacznie zwiększa szybkość reagowania na nowe wykrycia. Przy użyciu konsoli internetowej ESET
PROTECT można wdrożyć agenta ESET Management na komputerach niezarządzanych identyfikowanych przez
usługę Active Directory lub przy użyciu narzędzia ESET RD Sensor. W razie konieczności można ręcznie
zainstalować agenta ESET Management na komputerach klienckich.
• Narzędzie Rogue Detection Sensor — narzędzie ESET PROTECT Rogue Detection (RD) Sensor służy do
wykrywania niezarządzanych komputerów w danej sieci i umożliwia wysyłanie ich danych do serwera ESET
PROTECT. Możesz z łatwością dodawać nowe komputery klienckie do sieci objętej zabezpieczeniami. Wykryte
komputery są zapamiętywane w narzędziu RD Sensor i te same informacje nie są wysyłane ponownie.
• Serwer proxy Apache HTTP — z tej usługi można korzystać w połączeniu z ESET PROTECT, aby:
oDystrybuowania aktualizacji wśród komputerów klienckich oraz przesyłania pakietów instalacyjnych do
agenta ESET Management.
oPrzekazywania komunikacji z agentów ESET Management do serwera ESET PROTECT.
• Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi — komponent umożliwiający zarządzanie urządzeniami
mobilnymi (z systemem Android i iOS) przy użyciu programu ESET PROTECT oraz administrowanie programem
ESET Endpoint Security dla systemu Android.
Zobacz także tematy Przegląd architektury i elementów infrastruktury programu ESET PROTECT.

ESET PROTECT samodzielne narzędzia
• Mirror Tool — narzędzie Mirror Tool jest potrzebne w przypadku aktualizacji bazy danych wirusów offline.
Jeśli komputery klienckie nie mają połączenia z Internetem, przy użyciu narzędzia Mirror Tool można pobrać
pliki aktualizacji z serwerów aktualizacji firmy ESET, aby przechowywać je lokalnie.
• ESET Remote Deployment Tool — to narzędzie umożliwia wdrażanie pakietów kompleksowych utworzonych
w konsoli internetowej ESET PROTECT. Agenta ESET Management z produktem ESET można wygodnie
dystrybuować na komputerach w sieci.

Dodatkowe rozwiązania ESET
Aby zwiększyć ochronę zarządzanych urządzeń w sieci, można użyć następujących dodatkowych rozwiązań firmy
ESET:
• ESET Full Disk Encryption — ESET Full Disk Encryption jest dodatkową funkcją natywną dla ESET PROTECT
konsoli internetowej i zapewnia zarządzanie pełnym szyfrowaniem dysku zarządzanych stacji roboczych
Windows i macOS z dodatkową warstwą bezpieczeństwa podczas logowania przed rozruchem.
• ESET LiveGuard Advanced – ESET LiveGuard Advanced (Cloud Sandbox) to płatna usługa świadczona przez
firmę ESET. Ma ona za zadanie wprowadzenie dodatkowej warstwy ochrony zaprojektowanej specjalnie pod
kątem unikania nowych zagrożeń.
• ESET Inspect — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują:
wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń,
wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk.
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ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET
LiveGuard Advanced.
Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z
ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł,
które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.

Synchronizuj licencje
Synchronizuj licencje z ESET Business Account lub ESET MSP Administrator 2 z ESET PROTECT i używaj ich do
aktywacji produktów zabezpieczających ESET na urządzeniach w sieci.
• ESET Business Account — portal licencyjny produktów biznesowych ESET pozwala na zarządzanie licencjami.
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy online ESET Business Account. Jeśli już istnieje nazwa użytkownika i
hasło wydane przez firmę ESET, które ma zostać przekonwertowane na klucz licencyjny, należy zapoznać się
Konwertowanie poświadczeń licencyjnych starszej wersji.
• ESET MSP Administrator 2 — System zarządzania licencjami dla partnerów ESET MSP. Więcej informacji
można znaleźć w Pomocy online ESET MSP Administrator 2.

Obsługiwane przeglądarki internetowe, produkty
zabezpieczające firmy ESET i języki
Program ESET PROTECT obsługuje następujące systemy operacyjne:
• Windows, Linux i macOS

Konsola internetowa ESET PROTECT działa w następujących przeglądarkach internetowych:
Przeglądarka internetowa
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Opera
Aby jak najlepiej korzystać z konsoli internetowej ESET PROTECT, zalecamy regularną aktualizację przeglądarek
internetowych.
Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer, konsola internetowa ESET PROTECT powiadomi Cię, że używasz
nieobsługiwanej przeglądarki internetowej.

Najnowsze wersje produktów firmy ESET, którymi można zarządzać przy
użyciu programu ESET PROTECT 9.1
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Produkt

Wersja produktu

ESET Endpoint Security dla systemu Windows

7.x, 8.x, 9.x

ESET Endpoint Antivirus dla systemu Windows

7.x, 8.x, 9.x

ESET Endpoint Security dla systemu macOS

6.8+

ESET Endpoint Antivirus dla systemu macOS

6.8+

ESET Endpoint Security dla systemu Android

2.x

ESET Server Security dla systemu Microsoft Windows Server

8.x, 9.x

ESET File Security dla systemu Microsoft Windows Server

7.x

ESET File Securityna platformie Microsoft Azure

7.x

ESET Mail Security dla oprogramowania Microsoft Exchange Server 7.x, 8.x, 9.x
ESET Security for Microsoft SharePoint Server

7.x, 8.x, 9x

ESET Mail Security dla środowiska IBM Domino Server

7.x, 8.x, 9.x

ESET File Security dla systemu Linux

7.x, 8.x

ESET Server Security dla systemu Linux

8.1+

ESET Endpoint Antivirus dla systemu Linux

7.x, 8.x, 9.x

ESET LiveGuard Advanced
ESET Inspect Connector

1.6+

ESET Full Disk Encryption dla systemu Windows
ESET Full Disk Encryption dla systemu macOS

Najnowsze wersje produktów firmy ESET, którymi można zarządzać przy
użyciu programu ESET PROTECT 9.1
Produkt

Wersja produktu

ESET Endpoint Security dla systemu Windows

6.5 i nowsze wersje

ESET Endpoint Antivirus dla systemu Windows

6.5 i nowsze wersje

ESET File Security dla systemu Microsoft Windows Server

6.5

ESET File Securityna platformie Microsoft Azure

6.5

ESET Mail Security dla oprogramowania Microsoft Exchange Server 6.5
ESET Mail Security dla IBM Lotus Domino

6.5

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

6.5

ESET Mail Security for Linux/FreeBSD*

4.5.x

ESET File Security for Linux/FreeBSD*

4.5.x

ESET Gateway Security for Linux/FreeBSD*

4.5.x

* Nie można zarządzać tym produktem za pomocą agenta 9 ESET Management. Aby zarządzać produktem, użyj
agenta ESET Management w wersji 8.1 lub starszej.
Wersje produktu zabezpieczającego ESET wcześniejsze niż te przedstawione w powyższej tabeli nie mogą
być zarządzane przy użyciu produktu ESET PROTECT 9.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności, zobacz Politykę o końcu okresu użytkowania produktów
biznesowych firmy ESET.
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Produkty obsługujące aktywację przy użyciu licencji subskrypcyjnej
Produkt ESET

Dostępny od wersji

ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows

7.0

ESET Endpoint Antivirus/Security for macOS

6.8.x

ESET Endpoint Security for Android

2.0.158

ESET Mobile Device Management for Apple iOS

7.0

ESET File Security dla systemu Microsoft Windows Server

7.0

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

7.0

ESET File Security dla systemu Windows Server

7.0

ESET Mail Security dla środowiska IBM Domino

7.0

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

7.0

ESET File Security dla systemu Linux

7.0

ESET Endpoint Antivirus dla systemu Linux

7.0

ESET Server Security dla systemu Windows

8.0

ESET Server Security dla systemu Linux

8.1

ESET LiveGuard Advanced
ESET Inspect (z programem ESET Endpoint dla systemu Windows w wersji 7.3 i nowszych) 1.5

Obsługiwane języki
Język

Kod

Angielski (Stany Zjednoczone) en-US
Arabski (Egipt)

ar-EG

Chiński uproszczony

zh-CN

Chiński tradycyjny

zh-TW

Chorwacki (Chorwacja)

hr-HR

Czeski (Czechy)

cs-CZ

Francuski (Francja)

fr-FR

Francuski (Kanada)

fr-CA

Niemiecki (Niemcy)

de-DE

Grecki (Grecja)

el-GR

Węgierski (Węgry)*

hu-HU

Indonezyjski (Indonezja)*

id-ID

Włoski (Włochy)

it-IT

Japoński (Japonia)

ja-JP

Koreański (Korea)

ko-KR

Polski (Polska)

pl-PL

Portugalski (Brazylia)

pt-BR

Rosyjski (Rosja)

ru-RU

Hiszpański (Chile)

es-CL
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Język

Kod

Hiszpański (Hiszpania)

es-ES

Słowacki (Słowacja)

sk-SK

Turecki (Turcja)

tr-TR

Ukraiński (Ukraina)

uk-UA

* W tym języku jest dostępny jedynie produkt. Pomoc online jest niedostępna.

Rozpocznij pracę z programem ESET PROTECT
Program ESET PROTECT można skonfigurować przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT. Po pomyślnym
zainstalowaniu programu ESET PROTECT lub wdrożeniu urządzenia wirtualnego ESET PROTECT można nawiązać
połączenie z serwerem ESET PROTECT przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT.
Po pomyślnym zainstalowaniu programu ESET PROTECT można przejść do konfiguracji.

Pierwsze kroki po wdrożeniu serwera ESET PROTECT
1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w przeglądarce internetowej i zaloguj się.
2.Dodaj licencje do programu ESET PROTECT.
3.Dodaj komputery klienckie, serwery i urządzenia mobilne w sieci do struktury programu ESET PROTECT.
4.Przypisz wbudowaną politykę Raporty dotyczące aplikacji — Raporty dotyczące wszystkich
zainstalowanych aplikacji do wszystkich komputerów.
5.Utwórz grupę dynamiczną dla produktów z produktami domowymi firmy ESET.
6.Usuń aplikacje antywirusowe innych firm przy użyciu zadania Dezinstalacja oprogramowania.
7.Zainstaluj produkty zabezpieczające firmy ESET przy użyciu zadania Instalacja oprogramowania (chyba że
zainstalowano agenta przy użyciu instalatora kompleksowego).
8.Przypisz politykę z zalecanymi ustawieniami do wszystkich komputerów z zainstalowanymi produktami
zabezpieczającymi firmy ESET. Na przykład do komputerów z systemem Windows i programem ESET
Endpoint przypisz wbudowaną politykę Ochrona antywirusowa — Maksymalne bezpieczeństwo —
zalecane. Patrz również Zarządzanie produktami Endpoint z poziomu programu ESET PROTECT.
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Dodatkowe zalecane kroki
• Zapoznaj się z konsolą internetową ESET PROTECT, ponieważ jest to interfejs służący do zarządzania
produktami zabezpieczającymi firmy ESET.
• Podczas instalacji tworzone jest domyślne konto administratora. Zalecamy zapisanie poświadczeń konta
administratora w bezpiecznym miejscu i utworzenie nowego konta do zarządzania klientami oraz
konfigurowania ich uprawnień.
Nie zalecamy używania domyślnego konta administratora ESET PROTECT jako zwykłego konta użytkownika.
Stanowi ono zabezpieczenie na wypadek wystąpienia problemów ze zwykłymi kontami użytkowników lub
zablokowania dostępu. Przy użyciu konta administratora można zalogować się, aby rozwiązać takie
problemy.
• Stan komputerów klienckich w środowisku można monitorować przy użyciu powiadomień i raportów.
Można na przykład zdecydować, czy w razie wystąpienia określonych zdarzeń mają być wysyłane
powiadomienia czy też mają być wyświetlane lub pobierane raporty.
• Aby uniknąć utraty danych, należy regularnie tworzyć kopie zapasowe bazy danych.
• Zalecamy wyeksportowanie urzędu certyfikacji serwera i certyfikatów równorzędnych. W przypadku
potrzeby ponownej instalacji serwera ESET PROTECT można użyć urzędu certyfikacji i certyfikatów
równorzędnych z oryginalnego serwera ESET PROTECT bez konieczności ponownego instalowania agentów
ESET Management na komputerach klienckich.

Otwieranie konsoli internetowej ESET PROTECT
Konsola internetowa ESET PROTECT jest głównym interfejsem umożliwiającym łączenie z serwerem ESET
PROTECT. Można ją traktować jako panel sterowania — centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi
rozwiązaniami zabezpieczającymi firmy ESET. Jest to interfejs internetowy, do którego można uzyskać dostęp za
pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
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Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest
zainstalowany serwer ESET PROTECT.
Konsolę internetową ESET PROTECT można otworzyć na kilka różnych sposobów:
• Na serwerze lokalnym (komputerze będącym hostem dla konsoli internetowej) wpisz w przeglądarce
internetowej następujący adres URL:
https://localhost/era/
• Na dowolnym urządzeniu z dostępem do używanego serwera internetowego wpisz adres URL w
następującym formacie:
https://nazwa_serwera/era/
Część „nazwa_serwera” zastąp prawdziwą nazwą lub adresem IP używanego serwera internetowego.
▪Aby zalogować się do ESET PROTECTurządzenia wirtualnego , użyj następującego adresu URL:
https://[adres_IP]
Część „[adres IP]” zastąp adresem IP maszyny wirtualnej ESET PROTECT.
▪Na serwerze lokalnym (komputerze będącym hostem dla konsoli internetowej) należy kliknąć kolejno
pozycje Start > Wszystkie programy > ESET > ESET PROTECT > Konsola internetowa ESET PROTECT — ekran
logowania otworzy się w domyślnej przeglądarce internetowej. Nie dotyczy to urządzenia wirtualnego ESET
PROTECT.
Gdy serwer internetowy (ten, na którym uruchomiona jest konsola internetowa ESET PROTECT) działa,
wyświetlony zostaje następujący ekran logowania.

Jeśli jest to pierwsze logowanie, należy podać poświadczenia wprowadzone podczas procedury instalacji.
Domyślnym użytkownikiem konsoli internetowej jest Administrator. Więcej informacji na temat tego ekranu
można znaleźć w części Ekran logowania do konsoli internetowej.
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W przypadku występowania problemów z logowaniem i wyświetlania komunikatów o błędach przy próbie
zalogowania się należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów — konsola internetowa.

Konsola internetowa ESET PROTECT
Konsola internetowa ESET PROTECT jest głównym interfejsem umożliwiającym łączenie z serwerem ESET
PROTECT. Można ją postrzegać jako panel sterowania — centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi
programami zabezpieczającymi ESET. Jest to interfejs internetowy, do którego można uzyskać dostęp za pomocą
przeglądarki internetowej (patrz sekcja Obsługiwane przeglądarki internetowe) z dowolnego miejsca i dowolnego
urządzenia z dostępem do Internetu. Przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej wyświetlana jest
prezentacja ESET PROTECT.
Elementy standardowego układu konsoli internetowej ESET PROTECT:
• Aktualny użytkownik zawsze jest wyświetlany w prawym górnym rogu, gdzie odliczany jest limit czasu jego
sesji. W dowolnym momencie można się wylogować, klikając opcję Wyloguj. Po upłynięciu limitu czasu sesji
(z powodu braku aktywności użytkownika) użytkownik musi się ponownie zalogować. Aby zmienić
Ustawienia użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu konsoli internetowej ESET
PROTECT.
• Menu główne jest zawsze dostępne z lewej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy używany jest kreator. Kliknij
umożliwia rozwinięcie menu z lewej strony ekranu. Menu można zwinąć, klikając ikonę
Zwiń.
• W celu uzyskania pomocy podczas pracy z programem ESET PROTECT należy kliknąć ikonę
Pomoc w
prawym górnym rogu, a następnie kliknąć pozycję Bieżący temat — Pomoc. Zostanie wyświetlone
odpowiednie okno pomocy dotyczące bieżącej strony.
• W górnej części konsoli internetowej ESET PROTECT dostępne jest narzędzie Szybkie wyszukiwanie. Kliknij
ikonę, aby wybrać cel wyszukiwania:
oNazwa komputera, Opis i Adres IP — wpisz nazwę klienta, opis komputera, adres IPv4/IPv6 lub nazwę
grupy i naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to przekierowanie do sekcji Komputery, gdzie zostaną
wyświetlone wyniki.
oNazwa wykrycia — spowoduje przekierowanie do sekcji Wykrycia, gdzie zostaną wyświetlone wyniki.
oNazwa użytkownika — możesz wyszukiwać użytkowników importowanych z usługi AD. Wyniki zostaną
wyświetlone w sekcji Użytkownicy komputerów.
• Kliknij przycisk Na skróty, aby wyświetlić menu:
Na skróty
Skonfiguruj komputery
• Dodaj komputer
• Dodaj urządzenie mobilne
• Inne opcje wdrożenia
• Dodaj użytkownika komputera
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Na skróty
Zarządzaj komputerami
• Utwórz zadanie klienta.
• Tworzenie nowej polityki
• Przypisz politykę
Stan przeglądu
• Generowanie raportów

• W lewej górnej części ekranu obok nazwy ESET PROTECT znajduje się ikona nawigacji po produktach
która ułatwia nawigację między ESET PROTECT i pozostałymi produktami: ESET Inspect, ESET Business
Account i ESET MSP Administrator.
•

zawsze oznacza menu kontekstowe.

• Należy kliknąć opcję

Odśwież, aby załadować ponownie/odświeżyć wyświetlane informacje.

• Przyciski u dołu strony są różne w poszczególnych sekcjach i funkcjach, a ich szczegółowe opisy można
znaleźć w odpowiednich rozdziałach.
• Kliknij logo ESET PROTECT, aby otworzyć ekran Panelu kontrolnego.

Obszar Przegląd stanu zawiera informacje umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie programu ESET PROTECT.
Przedstawiono tam zalecane czynności.
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Ekrany z drzewami mają specyficzne elementy sterowania. Samo drzewo znajduje się po lewej stronie, a pod nim
widoczne są dostępne czynności. Wystarczy kliknąć element, by wyświetlić dostępne dla niego opcje.
Tabele umożliwiają zarządzanie jednostkami w wierszach pojedynczo lub całymi grupami (po zaznaczeniu większej
liczby wierszy). Kliknięcie wiersza umożliwia wyświetlenie opcji jednostek znajdujących się w tym wierszu. Dane w
tabelach można filtrować i sortować.
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Obiekty w programie ESET PROTECT można edytować przy użyciu kreatorów. Wszystkie kreatory mają te cechy:
• Kroki ustawione są pionowo, od góry do dołu.
• Użytkownik może w dowolnym momencie wrócić do dowolnego kroku.
• Ustawienia wymagane (obowiązkowe) zawsze są sygnalizowane wyświetleniem czerwonego wykrzyknika
przy odpowiedniej sekcji i poszczególnych ustawieniach.
• Nieprawidłowo wprowadzone dane zostają oznaczone w momencie przeniesienia kursora do nowego
pola. Krok kreatora zawierający nieprawidłowe dane wejściowe jest także oznaczany.
• Przycisk Zakończ nie jest dostępny, dopóki wszystkie dane nie są prawidłowe.

Prezentacja rozwiązania ESET PROTECT
Przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej wyświetlany jest Przewodnik ESET PROTECT.
Zawiera on podstawowe objaśnienia ważnych elementów konsoli internetowej ESET PROTECT, agenta ESET
Management oraz produktów zabezpieczających firmy ESET. Przeczytasz o Panelach kontrolnych, Komputerach,
Wykrywaniach, Zadaniach, Politykach, Powiadomieniach i Automatycznych aktualizacjach produktu.
Kliknij opcję Chroń urządzenia w ostatnim kroku Przewodnika ESET PROTECT, aby wdrożyć Agentów ESET
Management na komputerach w sieci. Instalator agenta można również utworzyć bez użycia kreatora, klikając
przycisk Instalatory > Utwórz instalator.
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Kliknij X, jeśli nie chcesz korzystać z Przewodnika ESET PROTECT. Spowoduje to otwarcie konsoli internetowej
ESET PROTECT. Prezentacja ESET PROTECT nie zostanie wyświetlona przy następnym logowaniu do konsoli
internetowej ESET PROTECT.
Aby ponownie uruchomić prezentację ESET PROTECT, należy kliknąć kolejno
Prezentacja.

Pomoc > ESET PROTECT

Po pierwszym zalogowaniu się do konsoli internetowej ESET PROTECT zaleca się uruchomienie zadania
klienta Aktualizacja systemu operacyjnego na komputerze, na którym zainstalowano ESET PROTECT.

Ekrany logowania
Do zalogowania się do konsoli internetowej niezbędne są poświadczenia (nazwa użytkownika i hasło).
Aby zalogować się jako użytkownik domenowy (członek zmapowanej grupy zabezpieczeń domeny), zaznacz pole
wyboru obok Zaloguj się do domeny. Format nazwy użytkownika zależy od typu domeny:
• Windows Active Directory: DOMAIN\username
• Linux i protokół LDAP urządzenie wirtualnego ESET PROTECT: username@FULL.DOMAIN.NAME
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W przypadku występowania problemów z logowaniem i wyświetlania komunikatów o błędach przy próbie
zalogowania się należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów — konsola internetowa, która
zawiera sugestie dotyczące rozwiązywania tych problemów.
Możesz ustawić wybrany język, klikając strzałkę listy rozwijanej obok wybranego obecnie języka. Szczegółowe
informacje można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.
Zmiana języka nie ma wpływu na niektóre elementy konsoli internetowej. Niektóre elementy (domyślne
panele kontrolne, polityki, zadania itp.) są tworzone podczas instalacji ESET PROTECT i nie można zmienić
ich języka.
Zezwól na sesję na wielu kartach — konsolę internetową można otworzyć na wielu kartach jednej przeglądarki.
• Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, każda karta z otwartą sesją konsoli internetowej w jednej przeglądarce
będzie połączona z tą samą sesją. W przypadku otwarcia nowej karty wszystkie pozostałe karty połączone z
tym samym ustawieniem zostaną połączone z tą nową sesją. W przypadku wylogowania sesji na jednej z
kart, wylogowanie nastąpi również na pozostałych kartach.
• Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, na każdej nowej karcie będzie otwierania nowa, niezależna sesja
konsoli internetowej ESET PROTECT.
Zmień hasło / Spróbuj użyć innego konta — te opcje umożliwiają zmianę hasła lub ponowne przejście do ekranu
logowania.

Zarządzanie sesją i środki bezpieczeństwa:
Blokada logowania z adresu IP
Po 10 nieudanych próbach zalogowania z tego samego adresu IP (na przykład z powodu używania
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nieprawidłowych danych logowania) kolejne próby zalogowania z tego adresu IP zostają tymczasowo
zablokowane. Wskazuje na to komunikat o błędzie: Zalogowanie nie powiodło się: Użytkownik został
zablokowany. Spróbuj ponownie później. Zaloguj się po 10 minutach, używając prawidłowych poświadczeń. Ta
blokada prób logowania z adresu IP nie ma wpływu na trwające sesje.

Blokada adresu IP ze względu na nieprawidłowy identyfikator sesji
Po 15-krotnym wprowadzeniu z tego samego adresu IP nieprawidłowego identyfikatora sesji wszystkie kolejne
połączenia z tego adresu IP są blokowane przez około 15 minut. Identyfikatory wygasłych sesji nie są brane pod
uwagę. Jeśli w przeglądarce używany jest identyfikator wygasłej sesji, nie jest to uznawane za atak. Blokada
adresu IP na 15 minut dotyczy wszystkich czynności (w tym prawidłowych żądań). Aby usunąć tę blokadę, należy
ponownie uruchomić konsolę internetową (usługa tomcat).

Ustawienia użytkowników
W tej sekcji można dostosować ustawienia użytkowników. Aby wyświetlić wszystkich aktywnych użytkowników,
należy kliknąć konto użytkownika w prawym górnym rogu konsoli internetowej ESET PROTECT (z lewej strony
przycisku Wyloguj. Do konsoli internetowej ESET PROTECT można logować się równocześnie w różnych
przeglądarkach oraz na różnych komputerach i urządzeniach mobilnych. Tutaj widoczne są wszystkie sesje.
Ustawienia użytkownika dotyczą tylko aktualnie zalogowanego użytkownika.

Ustawienia czasu
Każdy użytkownik może skonfigurować własne ustawienia czasu w konsoli internetowej ESET PROTECT.
Ustawienia czasu skonfigurowane przez danego użytkownika mają zastosowanie tylko do tego użytkownika,
bez względu na miejsce dostępu do konsoli internetowej ESET PROTECT.
Wszystkie informacje są przechowywane wewnętrznie w rozwiązaniu ESET PROTECT z zastosowaniem standardu
UTC (uniwersalny czas koordynowany). Czas UTC jest automatycznie przeliczany na strefę czasową używaną przez
konsolę internetową ESET PROTECT (z uwzględnieniem zmian czasu). Konsola internetowa ESET PROTECT
przedstawia czas lokalny systemu, w którym działa konsola internetowa ESET PROTECT (nie wewnętrzny czas
UTC). Ustawienie to można zastąpić i ręcznie ustawić czas pokazywany w konsoli internetowej ESET PROTECT.
Aby zastąpić domyślne ustawienie Użyj czasu lokalnego przeglądarki, można wybrać opcję Wybierz ręcznie, a
następnie ręcznie określić strefę czasową konsoli i ustawienie czasu letniego.
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W niektórych przypadkach będzie dostępna możliwość korzystania z innej strefy czasowej. Podczas
konfigurowania elementu wyzwalającego ESET PROTECT domyślnie używana jest strefa czasowa konsoli
internetowej. Alternatywnie można zaznaczyć pole wyboru Użyj docelowego czasu lokalnego, aby dla
elementu wyzwalającego użyć lokalnej strefy czasowej urządzenia docelowego zamiast strefy czasowej
konsoli ESET PROTECT.

Kliknij przycisk Zapisz ustawienia czasu, aby zatwierdzić zmiany.

Zapisany stan użytkownika
Klikając przycisk Zresetuj zapisany stan użytkownika, można przywrócić stan interfejsu użytkownika do wartości
domyślnych. Dotyczy to prezentacji ESET PROTECT, wielkości kolumn tabeli, zapamiętanych filtrów, przypinanego
menu bocznego itd.

Aktywne sesje
Informacje dotyczące wszystkich aktywnych sesji bieżącego użytkownika to:
• Bieżąca nazwa użytkownika.
• Szczegóły komputera uzyskującego dostęp do konsoli internetowej — przeglądarka internetowa i system
operacyjny.
• Adres IP komputera klienckiego lub urządzenia, przy użyciu którego użytkownik nawiązał połączenie z
konsolą internetową ESET PROTECT. Adres IP serwera, na którym uruchomiona jest konsola internetowa
ESET PROTECT, jest wyświetlany w nawiasie. W przypadku gdy konsola internetowa ESET PROTECT jest
uruchomiona na tym samym komputerze co serwer ESET PROTECT, wyświetlana jest informacja via
127.0.0.1.
• Data i godzina zalogowania użytkownika.
• Język wybrany dla konsoli internetowej ESET PROTECT.
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Bieżąca sesja ma etykietę Ta sesja. Aby rozłączyć aktywną sesję, należy kliknąć opcję Rozłącz.

Filtry i dostosowanie układu
Konsola internetowa ESET PROTECT umożliwia dostosowanie układu elementów wyświetlanych w głównych
sekcjach (np. Komputery i Zadania) na kilka sposobów:

Dodawanie filtra i ustawień wstępnych filtra
Aby dodać kryteria filtrowania, kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz element(y) z listy. Wpisz ciąg wyszukiwania lub
wybierz elementy z menu rozwijanego w polach filtru i naciśnij Enter. Aktywne filtry są wyróżnione kolorem
niebieskim.
Filtry można zapisywać do profilu użytkownika, aby można ich było użyć ponownie w przyszłości. Kliknij ikonę
Ustawienia predefiniowane , aby zarządzać zestawami filtrów:
Zestawy filtrów

Zapisane filtry. Kliknij jeden z nich, aby go zastosować. Zastosowany filtr jest wyróżniony
znacznikiem . Wybierz Uwzględnij widoczne kolumny, sortowanie i stronicowanie,
aby zapisać te parametry do ustawień wstępnych.

Zapisz zestaw
filtrów

Zapisz bieżącą konfigurację filtrów jako nowe ustawienia wstępne. Po zapisaniu ustawień
wstępnych nie można już edytować konfiguracji filtrów w tych ustawieniach.

Zarządzaj
zestawami filtrów

Usuń lub zmień nazwę istniejących ustawień wstępnych. Kliknij Zapisz, aby zastosować
zmiany do ustawień wstępnych.

Wyczyść wartości Kliknij, aby usunąć tylko bieżące wartości z wybranych filtrów. Zapisane ustawienia
wstępne nie ulegną zmianie.
filtra
Usuń filtry

Kliknij, aby usunąć wybrane filtry. Zapisane ustawienia wstępne nie ulegną zmianie.

Usuń nieużywane Usuń pola filtrów bez wartości.
filtry

Przycisk filtra grupy dostępu pozwala użytkownikom na wybieranie grupy
statycznej i filtrowanie wyświetlanych obiektów według grupy, w której się znajdują.
Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.
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Układ panelu bocznego
Kliknij ikonę obok nazwy sekcji i dostosuj układ panelu bocznego przy użyciu menu kontekstowego (dostępne
opcje mogą się różnić w zależności od bieżącego układu):
•

Ukryj panel boczny

•

Pokaż panel boczny

•

Grupy

•

Grupy i tagi

•

Tagi

Jeśli grupy są widoczne, można także wybrać jedną z poniższych opcji:
•

Rozwiń wszystko

•

Zwiń wszystko

Zarządzanie tabelą główną
Aby zmienić kolejność kolumn, umieść wskaźnik myszy nad ikoną
i upuść kolumnę. Zobacz też Edytowanie kolumn poniżej.

obok nazwy kolumny, a następnie przeciągnij

Aby sortować według pojedynczej kolumny, kliknij nagłówek kolumny, aby posortować wiersze tabeli na
podstawie danych w wybranej kolumnie.
• Jedno kliknięcie lub dwa kliknięcia powodują sortowanie w kolejności rosnącej (A–Z, 0–9) lub malejącej
(Z–A, 9–0).
• Mała strzałka przed nagłówkiem kolumny wskazuje typ sortowania.
• Zobacz też Sortowanie wielokrotne poniżej.
Kliknij ikonę koła zębatego

, aby zarządzać tabelą główną:

Czynności
•
Edytuj kolumny –Użyj kreatora, aby dostosować ( dodać, usunąć,
zmienić kolejność)
wyświetlane kolumny. Aby dostosować kolumny, możesz też użyć funkcji przeciągania i upuszczania. Kliknij
Resetuj, aby zresetować kolumny tabeli do stanu domyślnego (domyślne dostępne kolumny w kolejności
domyślnej).
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•

Autodopasowanie kolumn — automatyczne dopasowanie szerokości kolumn.

Sortowanie tabeli
• Resetowanie sortowania — powoduje zresetowanie sortowania kolumn.
• Wielokrotne sortowanie — umożliwia sortowanie danych w tabeli po wybraniu wielu (maksymalnie 4)
kolumn. Można dostosować następujące parametry każdej kolumny:
oPriorytet sortowania — zmień kolejność kolumn, klikając przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół
(pierwsza kolumna – sortowanie podstawowe, druga kolumna – sortowanie pomocnicze itd.). Po
zastosowaniu sortowania wielokrotnego numery indeksów są wyświetlane przed nagłówkami kolumn, co
wskazuje priorytet sortowania.
oZachowanie sortowania — wybierz Rosnąco lub Malejąco z menu rozwijanego.
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1 Sortowanie podstawowe — kolumna Nazwa komputera: zastosowane sortowanie rosnące.
2 Sortowanie pomocnicze — kolumna Stan: zastosowane sortowanie malejące jako sortowanie
pomocnicze.
Raporty
• Wyeksportuj tabelę jako — umożliwia eksport tabeli jako raportu w żądanym formacie pliku. Można
wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i
używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w
kolumnie, w której spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć
wartości tekstowe.
• Zapisz szablon raportu — umożliwia utworzenie nowego szablonu raportu z tabeli.
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Tagi
ESET PROTECT umożliwia oznaczanie wszystkich istotnych obiektów (komputery, wykrycia, zadania, instalatory,
polityki, powiadomienia, licencje itp.) przy użyciu zdefiniowanych przez użytkownika tagów, które następnie mogą
być używane w celu rozszerzonego filtrowania i wyszukiwania. Oznaczanie to macierzysta funkcja zintegrowana ze
wszystkimi głównymi ekranami konsoli internetowej ESET PROTECT.
Tagi to zdefiniowane przez użytkownika słowa kluczowe (etykiety), które można dodać do różnych obiektów, aby
ułatwić ich grupowanie, filtrowanie i znajdowanie. Na przykład można przypisać tag „VIP” do odnośnych zasobów
i szybko identyfikować wszystkie powiązane z nimi obiekty.
Tagi można tworzyć i przypisywać ręcznie. Obiekty MSP są oznaczane automatycznie nazwą klienta.

Okienko Tagi
Istniejące tagi można wyświetlić w sekcji Tagi widocznej w lewym dolnym rogu ekranu menu konsoli internetowej
ESET PROTECT:

Uprawnienia dotyczące zarządzania tagami
Aby zarządzać tagami dla obiektu, użytkownik musi mieć wystarczające uprawnienia dostępu (przypisany zestaw
uprawnień) do obiektu. Tagami mogą zarządzać dodatkowi użytkownicy, na przykład inny użytkownik może
usunąć utworzony przez Ciebie tag.

Przypisywanie tagów
Tagi można przypisać do jednego lub wielu obiektów.
Aby przypisać tagi, zaznacz pola wyboru obok obiektów i kliknij kolejno opcje Komputer >
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Tagi:

Aby przypisać już istniejące tagi, kliknij w polu wpisywania taga z listy i kliknij opcję Zastosuj.

Tworzenie nowego taga
Aby utworzyć nowy tag, wpisz nazwę taga, wybierz opcjęUtwórz „nazwa_taga” i kliknij przycisk Zastosuj.

Filtruj obiekty według tagów
Kliknij tag, aby zastosować filtr do wyświetlonych obiektów. Wybrane tagi są niebieskie.

Cofanie przypisania tagów
Aby przypisać tagi, zaznacz pola wyboru obok obiektów i kliknij kolejno opcje Komputer >
klikając symbol X, a następnie klikając opcję Zastosuj.

37

Tagi: Usuń tag,

Usuń tag
Aby usunąć tag, umieść wskaźnik myszy nad tagiem w okienku Tagi, kliknij ikonę , i kliknij przycisk OK w celu
potwierdzenia chęci usunięcia taga ze wszystkich obiektów w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Importowanie pliku CSV
Do zaimportowania listy można wykorzystać niestandardowy plik .csv o odpowiedniej strukturze. Ta funkcja jest
dostępna w różnych menu interfejsu użytkownika ESET PROTECT. W zależności od tego, co jest importowane,
dostępne będą różne kolumny.
1.Kliknij opcję Importuj plik CSV.
2.Prześlij — kliknij opcję Wybierz plik, znajdź plik .csv i kliknij opcję Prześlij.
3.Separator — separator to znak używany do oddzielania ciągów tekstowych. Wybierz odpowiedni
separator (średnik, przecinek, spacja, znak tabulacji, kropka, kreska pionowa), dostosowując ustawienie
do znaku używanego w pliku .csv. Jeśli w pliku .csv jako separator używany jest inny znak, zaznacz pole
wyboru obok pozycji Inny i wprowadź ten znak. Podgląd danych umożliwia wyświetlenie zawartości pliku
.csv. Ułatwia to sprawdzenie, jakiego separatora użyto w nim do oddzielania ciągów.
4.Mapowanie kolumn — po przesłaniu pliku .csv i przeprowadzeniu analizy składniowej można zmapować
każdą żądaną kolumnę z zaimportowanego pliku .csv na kolumnę ESET PROTECT w tabeli. Użyj list
rozwijanych, by wskazać, którą kolumnę z pliku CSV powiązać z określoną kolumną ESET PROTECT. Jeśli w
pliku .csv nie ma wiersza nagłówka, usuń zaznaczenie pola wyboru Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera
nagłówki.
5.Obejrzyj podgląd tabeli, aby sprawdzić, czy kolumny zostały prawidłowo zmapowane oraz czy procedura
importowania przebiegnie zgodnie z zamierzeniami.
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6.Po pomyślnym zmapowaniu wszystkich kolumn oraz sprawdzeniu prawidłowości na podglądzie tabeli
kliknij przycisk Importuj, aby rozpocząć procedurę.

Rozwiązywanie problemów — konsola internetowa
W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej występujące komunikaty o błędzie oraz stany dotyczące logowania
do konsoli internetowej, a także ich znaczenie i informacje dotyczące rozwiązywania problemów:
Komunikat o błędzie

Możliwa przyczyna

Zalogowanie nie powiodło się: Nieprawidłowa
nazwa użytkownika lub hasło

Sprawdź, czy podana nazwa użytkownika i hasło są
poprawne. Możesz zresetować hasło do konsoli
internetowej ESET PROTECT.

Zalogowanie nie powiodło się: Błąd połączenia ze
stanem „Nie połączony”

Sprawdź, czy usługa serwera ESET PROTECT oraz usługa
bazy danych zostały uruchomione i działają.
Szczegółowe instrukcje znajdziesz w tym artykule bazy
wiedzy.

Zalogowanie nie powiodło się: Użytkownik został
zablokowany. Spróbuj ponownie później.

Po 10 nieudanych próbach zalogowania z tego samego
adresu IP (na przykład z powodu używania
nieprawidłowych danych logowania) kolejne próby
zalogowania z tego adresu IP zostają tymczasowo
zablokowane. Zaloguj się po 10 minutach, używając
prawidłowych poświadczeń.
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Komunikat o błędzie
Zalogowanie nie powiodło się: Błąd komunikacji

Możliwa przyczyna
Sprawdź, czy usługa serwera ESET PROTECT została
uruchomiona oraz czy usługa Apache Tomcat została
uruchomiona i działa poprawnie. Przejrzyj pliki
dzienników serwera Apache Tomcat. Więcej informacji
na ten temat zawiera ten artykuł bazy wiedzy.

Zalogowanie nie powiodło się: Limit czasu
połączenia

Sprawdź ustawienia połączenia sieciowego i zapory, aby
upewnić się, że konsola internetowa ESET PROTECT jest
w stanie połączyć się z serwerem ESET PROTECT. Innym
powodem może być przeciążenie serwera ESET
PROTECT. Spróbuj uruchomić serwer ponownie.
Problem ten może też wystąpić w przypadku używania
różnych wersji konsoli internetowej ESET PROTECT i
serwera ESET PROTECT.

Zalogowanie nie powiodło się: Użytkownik nie ma
przypisanych praw dostępu

Użytkownik nie ma żadnych przypisanych praw dostępu.
Zaloguj się jako administrator i przeprowadź edycję
konta użytkownika, przypisując temu użytkownikowi co
najmniej jeden zestaw uprawnień.

Zalogowanie nie powiodło się: Błąd analizowania
odpowiedzi

Wersja konsoli internetowej nie jest zgodna z wersją
serwera ESET PROTECT. Może mieć to miejsce w trakcie
uaktualniania lub po uaktualnieniu komponentów. Jeśli
problem będzie się powtarzał, należy samodzielnie
wdrożyć prawidłową wersję konsoli internetowej.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy skonfigurowanie
Używane jest niezaszyfrowane połączenie!
Skonfiguruj serwery sieciowe tak, by używać protokołu konsoli internetowej ESET PROTECT tak, aby używała
protokołu HTTPS.
HTTPS.
Wyłączono obsługę JavaScript. Włącz obsługę
JavaScript w przeglądarce.

Włącz obsługę JavaScript lub zaktualizuj przeglądarkę
internetową.

SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE (tylko Mozilla
Firefox).

Mozilla Firefox ma uszkodzony magazyn certyfikatów.

Błąd
Ekran logowania nie
jest wyświetlany lub
stale się ładuje.

Możliwa przyczyna
• Uruchom ponownie usługę ESET PROTECTServer. Po ponownym pomyślnym uruchomieniu usługi ESET
PROTECT Server należy uruchomić usługę Apache Tomcat. Po tych działaniach ekran logowania do konsoli
internetowej ESET PROTECT załaduje się pomyślnie. Przeczytaj także nasz artykuł w bazie wiedzy.
• Jeśli Apache Tomcat nie może wyodrębnić zawartości z pliku era.war, a konsola internetowa jest niedostępna,
wykonaj czynności opisane w artykule w bazie wiedzy.

Brak tekstu w menu
Problem ten może powodować dodatek do przeglądarki blokujący reklamy. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz
kontekstowym i menu dodatek do przeglądarki blokujący reklamy na stronie konsoli internetowej ESET PROTECT.
Na skróty w konsoli
internetowej ESET
PROTECT.
Po zalogowaniu się
konsola internetowa
nie jest poprawnie
wyświetlana
(brakujące elementy
itp.).

Upewnij się, że korzystasz z obsługiwanej przeglądarki internetowej.

Po zalogowaniu
niektóre ekrany
konsoli internetowej
nie ładują się.

Jeśli niektóre ekrany konsoli internetowej ESET PROTECT (np. komputery) nie ładują się, otwórz plik
Tomcat9w.exe znajdujący się w lokalizacji w folderze C:\Program Files\Apache Software Foundation\[Tomcat]\
• Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać usługę Apache Tomcat.
• Otwórz kartę Java i dodaj następujący kod w obszarze Java Options:
-Duser.country=US
-Duser.language=en

• Na karcie Ogólne kliknij przycisk Start aby uruchomić usługę Apache Tomcat.
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Błąd

Możliwa przyczyna

Załadowanie konsoli
Konsola internetowa wymaga dodatkowej pamięci podczas obsługi dużych zestawów obiektów. Ustawienia
internetowej zajmuje przedsiębiorstwa można znaleźć w konsoli internetowej.
dużo czasu. Podczas
ładowania dużej liczby
obiektów konsola
ulega awarii.
Niektóre ekrany w
konsoli internetowej
nie ładują się
poprawnie i pojawia
się błąd. Na przykład
podczas edytowania
polityki pojawia się
błąd: „ERROR WHILE
INITIALIZING
CONFIGURATION
EDITOR.: (TYPEERROR)
: ((INTERMEDIATE
VALUE)(INTERMEDIATE
VALUE) ,
K).INITCONFIGEDITOR
IS NOT A FUNCTION”

Ten problem występuje, jeśli używasz odwrotnego serwera proxy, który uniemożliwia ładowanie niektórych
modułów konsoli internetowej. Ciągi adresów URL dla poszczególnych modułów konsoli internetowej
(wczytanych w Apache Tomcat) mogą się dynamicznie zmieniać (na przykład ciąg po
era/webconsole/configEngine/ w

Podczas importowania
dużego pliku (powyżej
20 MB), np. polityki,
proces kończy się
niepowodzeniem.

Limit rozmiaru pliku dla konsoli internetowej wynosi 20 MB. Można go zmienić, edytując plik
EraWebServerConfig.properties znajdujący się w folderze [Tomcat folder]\webapps\era\WEBINF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\. Zmień wartość file_size_limit=20 na
wyższą. Maksymalna wartość wynosi 250.

era/webconsole/configEngine/02645EFC6ABCDE2B449042FB8S63FD3/v0.0/css/001_ce.ltr.css).

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że odwrotny serwer proxy został poprawnie skonfigurowany.

• Po uaktualnieniu programu ESET PROTECT zalecamy usunięcie pamięci podręcznej przeglądarki
internetowej i plików cookie, zanim zalogujesz się do uaktualnionej konsoli internetowej.
• Ponieważ konsola internetowa używa protokołu bezpiecznego (HTTPS), w przeglądarce internetowej
może zostać wyświetlony komunikat dotyczący certyfikatu zabezpieczeń lub niezaufanego połączenia
(dokładna treść komunikatu zależy od używanej przeglądarki). Powodem jest to, że w przeglądarce
wymagane jest zweryfikowanie przez użytkownika tożsamości strony, do której próbuje uzyskać dostęp.
Aby umożliwić dostęp do konsoli internetowej ESET PROTECT, kliknij pozycję Kontynuuj przeglądanie tej
witryny sieci Web (Internet Explorer) lub kliknij pozycję Rozumiem zagrożenie, Dodaj wyjątek..., a
następnie opcję Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa (Firefox). Dotyczy to tylko próby uzyskania dostępu do
konsoli internetowej ESET PROTECT przy użyciu adresu URL. Więcej informacji o konfiguracji połączenia
HTTPS/SSL zawiera ten artykuł bazy wiedzy.

Zarządzanie produktami Endpoint z poziomu programu
ESET PROTECT
Przed przystąpieniem do zarządzania rozwiązaniami biznesowymi firmy ESET należy przeprowadzić konfigurację
wstępną. Zalecamy skorzystanie z narzędzia Przegląd stanu, szczególnie w przypadku pominięcia Prezentacji ESET
PROTECT. Konsola internetowa ESET PROTECT umożliwia administratorowi wykonywanie różnych czynności w
zakresie instalacji produktów i kontroli komputerów klienckich.

Instalacja agenta ESET Management i produktów zabezpieczających
Endpoint
Program ESET PROTECT wymaga instalacji agenta ESET Management na każdym zarządzanym komputerze
klienckim. Agenta ESET Management można zainstalować w połączeniu z produktem zabezpieczającym Endpoint.
Przed instalacją zalecamy zaimportowanie licencji do programu ESET PROTECT, aby można było z niej korzystać
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podczas kolejnych instalacji. Istnieje kilka metod instalacji produktów Endpoint:
• Użycie agenta i instalatora produktu zabezpieczającego ESET lub ESET Remote Deployment Tool w celu
równoczesnej instalacji produktu Endpoint i agenta ESET Management.
• Kliknij komputer i wybierz opcję
Rozwiązania >
Wdrażanie produktu zabezpieczającego, aby
wdrożyć produkt zabezpieczający ESET na komputerze.
• Instalacja produktu ESET Endpoint na komputerach klienckich, na których wcześniej zainstalowano agenta
ESET Management za pomocą zadania klienta.

Zarządzanie produktem zabezpieczającym Endpoint z poziomu programu
ESET PROTECT
Z poziomu konsoli internetowej ESET PROTECT można zarządzać wszystkimi produktami zabezpieczającymi
Endpoint. Do stosowania ustawień do pojedynczych komputerów lub grup służą polityki. Na przykład można
utworzyć politykę, aby zablokować dostęp do określonych lokalizacji internetowych, zmienić czułość wykrywania
ustawień skanera (dostępne w programie Endpoint 7.2 lub nowszej) lub zmienić dowolne inne ustawienia
zabezpieczeń ESET. Polityki można scalać (przykład). Polityki ustawione przez serwer ESET PROTECT nie mogą być
zastępowane przez użytkownika na komputerze klienckim. Administrator może jednak użyć funkcji zastępowania,
aby tymczasowo zezwolić na wprowadzanie zmian użytkownikowi na kliencie. Po ukończeniu wprowadzania
zmian można zażądać konfiguracji wynikowej z klienta, a następnie zapisać ją jako nową politykę.
Zarządzanie klientami umożliwiają również zadania. Zadania są wdrażane z konsoli internetowej i wykonywane na
kliencie przez agenta ESET Management. Typowe zadania w przypadku produktów Endpoint dla systemu
Windows to:
• Aktualizacja modułów (powoduje również aktualizację bazy danych wirusów)
• Uruchomienie skanowania na żądanie
• Uruchomienie niestandardowego polecenia
• Żądanie konfiguracji komputera i produktu

Uaktualnij produkty zabezpieczające ESET
1. Kliknij Panel kontrolny > Przegląd stanu > Stan wersji składników.
2. Kliknij żółty/czerwony wykres przedstawiający nieaktualne składniki lub aplikacje i wybierz opcję Aktualizuj
zainstalowane składniki ESET, aby zainicjować aktualizację.

Raportowanie stanu komputera i przekazywanie informacji z klientów do
programu ESET PROTECT
Każdy komputer kliencki łączy się z programem ESET PROTECT za pośrednictwem agenta ESET Management.
Agent przekazuje na serwer ESET PROTECT wszystkie wymagane informacje dotyczące komputera klienckiego i
zainstalowanego na nim oprogramowania. Połączenie między agentem i serwerem jest domyślnie ustawione na 1
minutę, jednak interwał ten można zmienić w polityce agenta ESET Management. Wszystkie dzienniki produktów
Endpoint i innych produktów zabezpieczających firmy ESET są przesyłane na serwer ESET PROTECT.
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Informacje dotyczące zainstalowanych produktów firmy ESET oraz inne podstawowe informacje na temat
systemu operacyjnego i stanu klienta można znaleźć w obszarze Komputery. Aby to zrobić, należy wybrać klienta i
kliknąć Szczegóły. W sekcji
Konfiguracja w tym oknie można wyszukiwać starsze konfiguracje lub zgłaszać
żądania bieżącej konfiguracji. W sekcji Sysinspector można wysyłać żądania dzienników (wyłącznie z komputerów
z systemem Windows).
Konsola internetowa umożliwia również dostęp do listy wszystkich wykryć dotyczących urządzeń klienckich.
Informacje na temat wykryć dotyczących pojedynczego urządzenia można wyświetlać w obszarze Komputery. Aby
to zrobić, należy wybrać klienta i kliknąć kolejno opcje Szczegóły > Wykrycia i kwarantanna. Jeśli na komputerze
jest uruchomiony ESET Inspect, można wyświetlać i zarządzać wykryciami ESET Inspect.
Można generować niestandardowe raporty na żądanie lub za pomocą zaplanowanego zadania, aby wyświetlać
dane dotyczące klientów w sieci. Ważne dane można szybko gromadzić, korzystając ze wstępnie zdefiniowanych
szablonów raportów. Można również tworzyć własne nowe szablony. Raporty mogą zawierać między innymi
zagregowane informacje na temat komputerów, wykryć, kwarantanny czy wymaganych aktualizacji.
Z szablonów raportów mogą korzystać wyłącznie użytkownicy dysponujący wystarczającymi
uprawnieniami. Domyślnie wszystkie szablony są przechowywane w grupie Wszystkie. Raport może
zawierać wyłącznie informacje o komputerach i zdarzeniach w zakresie uprawnień użytkownika. Nawet w
przypadku udostępnienia szablonu raportu większej liczbie użytkowników raport każdego z nich będzie
zawierać wyłącznie informacje dotyczące urządzeń, do których dany użytkownik ma uprawnienia. Aby
uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.

Usługa ESET Push Notification
ESET Push Notification Service (EPNS) służy do odbierania wiadomości z serwera ESET PROTECT, gdy serwer ma
powiadomienia dla klienta. Połączenie jest aktywne, dzięki czemu ESET PROTECT może natychmiast wysyłać
powiadomienia (push) do klienta. Gdy połączenie zostanie przerwane, klient próbuje ponownie się połączyć.
Głównym uzasadnieniem stałego połączenia jest fakt, że umożliwia ono klientom odbieranie wiadomości.
Użytkownik konsoli internetowej może wysyłać sygnały wznowienia poprzez EPNS między serwerem ESET
PROTECT a agentami ESET Management. Serwer ESET PROTECT wysyła wywołania Wake on LAN. Możesz
skonfigurować adresy multiemisji dla sygnału Wake On Lan w opcji Więcej > Ustawienia.

Szczegóły połączenia
Aby skonfigurować sieć lokalną w celu umożliwienia komunikacji z EPNS, zarówno agent ESET Management, jak i
serwer ESET PROTECT muszą mieć możliwość połączenia z serwerem EPNS. Jeśli nie można nawiązać połączenia z
EPNS w przypadku agentów, będzie to mieć wpływ tylko na sygnały wznowienia.
Bezpieczeństwo
transportu

SSL

Protokół

MQTT (protokół połączeń urządzenie-urządzenie)

Port

• główny: 8883
• połączenie bezpośrednie: 443 i port serwera proxy ustawiony przez politykę agenta
ESET Management
Port 8883 jest preferowany, ponieważ jest to port MQTT. 443 jest tylko portem
rezerwowym i jest współdzielony z innymi usługami. Ponadto zapora może przerwać
połączenie na porcie 443 z powodu braku aktywności lub osiągnięcia limitu otwartych
połączeń dla serwera proxy HTTP.
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Adres hosta

epns.eset.com

Zgodność proxy

Jeśli serwer proxy HTTP jest używany do przekazywania komunikacji, także sygnały
wznowienia są wysyłane przez serwer proxy HTTP. Uwierzytelnianie nie jest
obsługiwane. Należy pamiętać o skonfigurowaniu serwera proxy HTTP w polityce agenta
na komputerach, do których mają być wysyłane sygnały wznowienia. Jeśli serwer proxy
HTTP nie działa, sygnały wznowienia są wysyłane bezpośrednio.

Rozwiązywanie problemów
• Upewnij się, że zapora jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na połączenie z EPNS (patrz szczegóły
powyżej lub w artykule bazy wiedzy).
• Upewnij się, że zarówno agent, jak i serwer mogą nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem EPNS na
porcie 443 i 8883 (aby zweryfikować połączenie, użyj polecenia telnet).
• Jeśli po uruchomieniu urządzenia wirtualnego zostanie wyświetlony alert Serwery usług EPNS nie są
dostępne, zapoznaj się z krokami rozwiązywania problemów.

VDI, klonowanie i wykrywanie sprzętu
Program ESET PROTECT obsługuje środowiska VDI, klonowanie komputerów i nietrwałe systemy przechowywania.
Funkcja ta jest niezbędna do ustawienia flagi komputera źródłowego lub rozstrzygnięcia pytania, które pojawia się
po klonowaniu lub zmianie sprzętu.
• Dopóki pytanie nie zostanie rozstrzygnięte, komputer klienta nie może być replikowany do ESET PROTECT.
Serwer. Klient sprawdza jedynie, czy rozwiązano problem.
• Wyłączenie wykrywania sprzętu jest nieodwracalne, należy je stosować z najwyższą ostrożnością i tylko na
komputerach fizycznych!
• Przy rozstrzyganiu wielu pytań należy użyć kafelka Przegląd stanu — Pytania.

Jakie są obsługiwane systemy operacyjne i hiperwizory?
Przez rozpoczęciem korzystania z VDI z rozwiązaniem ESET PROTECT zapoznaj się z dodatkowymi
informacjami na temat obsługiwanych i nieobsługiwanych funkcji różnych środowisk VDI dostępnymi w
naszym artykule w bazie wiedzy.
• Obsługiwane są tylko systemy operacyjne Windows.
• Hosty agentów wirtualnych ESET nie są obsługiwane.
• ESET Full Disk Encryption nie jest obsługiwana.
• Urządzenia mobilne zarządzane za pośrednictwem rozwiązania MDM nie są obsługiwane.
• Powiązanych klonów w Virtual Box nie można rozróżnić.
• W bardzo rzadkich przypadkach wykrywanie może zostać wyłączone automatycznie przez ESET PROTECT.
Zdarza się tak, gdy ESET PROTECT nie może z dużą pewnością zanalizować sprzętu.
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• Zachęcamy do zapoznania się z listą obsługiwanych konfiguracji:
oCitrix PVS w wersji 7.0 lub nowszej z komputerami fizycznymi
oCitrix PVS w wersji 7.0 lub nowszej z komputerami wirtualnymi na platformie Citrix XenServer w wersji 7
lub nowszej
oCitrix PVS w wersji 7.0 lub nowszej i Citrix XenDesktop z platformą Citrix XenServer w wersji 7 lub
nowszej
oUsługi tworzenia urządzeń Citrix Machine Creation Services
o(bez PVS) Citrix XenDesktop z platformą Citrix XenServer w wersji 7 lub nowszej
oVMware Horizon 7.x i 8.0 z VMware ESXi
oMicrosoft SCCM (do obsługi ponownego obrazowania)
• ESET PROTECT obsługuje wzorce nazewnictwa VDI w klonach natychmiastowych VMware Horizon 8.x i
katalogach komputerów Citrix XenCenter/XenServer 8+.

środowiska VDI,
Można użyć komputera źródłowym z agentem ESET Management do puli VDI. Nie jest konieczny moduł VDI; całą
komunikację obsługuje agent ESET Management. Agent ESET Management musi być zainstalowany na
komputerze źródłowym przed konfiguracją puli VDI (katalogu komputerów).
• Jeśli chcesz utworzyć pulę VDI, przed utworzeniem puli oznacz flagą komputer źródłowy w obszarze
Szczegóły komputera > Wirtualizacja. Wybierz Zaznacz jako źródło klonowania (dopasuj do istniejącego
komputera).
• Jeśli komputer źródłowy zostanie usunięty z programu ESET PROTECT, odzyskanie jego tożsamości
(klonowanie) jest zabronione. Nowe komputery z puli za każdym razem otrzymują nową tożsamość (w
konsoli internetowej tworzony jest nowy wpis komputera).
• Gdy komputer z puli VDI połączy się po raz pierwszy, ma on obowiązkowy 1-minutowy interwał połączenia.
Po pierwszych kilku replikacjach interwał połączenia jest dziedziczony z komputera źródłowego.
• Nie wolno wyłączać wykrywania sprzętu, gdy wykorzystywana jest pula VDI.
• Komputer źródłowy może działać obok sklonowanych komputerów, aby można go było aktualizować.

Domyślna grupa dla komputerów VDI
Nowe komputery sklonowane ze źródła pojawiają się w grupie statycznej Zgubione i znalezione. Nie można
tego zmienić.
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Klonowanie komputerów na hiperwizorze
Można utworzyć klon zwykłego komputera. Wystarczy poczekać, aż pojawi się Pytanie, i rozstrzygnąć je,
wybierając Utwórz nowy komputer tylko tym razem.

Obrazowanie systemów do komputerów fizycznych
Można użyć obrazu komputera źródłowego, gdy zainstalowany jest agent ESET Management, i wdrożyć go na
komputerach fizycznych. Można to wykonać na dwa sposoby:
1. System tworzy nowy komputer w programie ESET PROTECT po każdym wdrożeniu obrazu.
• Rozstrzygnięcia każdego komputera dokonywane są ręcznie w obszarze Pytania po wybraniu opcji Twórz
nowy komputer za każdym razem.
• Przed klonowaniem komputer źródłowy należy oznaczyć flagą. Wybierz Zaznacz jako źródło klonowania
(utwórz nowy komputer).
2. System tworzy nowy komputer w programie ESET PROTECT po wdrożeniu obrazu na nowym komputerze.
Jeśli obraz zostanie wdrożony ponownie na komputerze z historią w programie ESET PROTECT (agent ESET
Management był już wdrożony), komputer zostanie połączony ze swoją uprzednią tożsamością w ESET
PROTECT.
• Rozstrzygnięcia każdego komputera dokonywane są ręcznie w obszarze Pytania po wybraniu Dopasuj do
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istniejącego komputera za każdym razem.
• Przed klonowaniem komputer źródłowy należy oznaczyć flagą. Wybierz Zaznacz jako źródło klonowania
(dopasuj do istniejącego komputera).

Jeśli masz obraz (lub szablon) źródłowego komputera, pamiętaj o jego aktualizacji. Zawsze aktualizuj obraz
po uaktualnieniu lub ponownym zainstalowaniu dowolnych komponentów ESET na komputerze
źródłowym.

Replikacja równoległa
Serwer ESET PROTECT może rozpoznawać i rozstrzygać replikacje równoległe wielu komputerów do jednej
tożsamości w ESET PROTECT. Zdarzenie takie jest raportowane w obszarze Szczegóły komputera > Alerty ('Wiele
połączeń z takim samym identyfikatorem agenta'). Są dwa sposoby rozstrzygnięcia tej kwestii:
• Użyj czynności wykonywanej jednym kliknięciem dostępnej na alercie. Komputery zostaną podzielone, a
ich wykrywanie sprzętu na stałe wyłączone.
• W rzadkich przypadkach konflikty mogą wystąpić nawet w przypadku komputerów z wyłączonym
wykrywaniem sprzętu. W takich przypadkach jedyna dostępna opcja to zadanie Resetowanie sklonowanego
agenta.
• Uruchom zadanie Resetowanie sklonowanego agenta na komputerze. Dzięki temu nie trzeba wyłączać
wykrywania sprzętu.

Rozwiązywanie problemów
Jeśli masz problemy z klonem VDI, wykonaj czynności z zakresu Rozwiązywania problemów z VDI.
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Rozstrzyganie pytań dotyczących klonowania
Za każdym razem, gdy urządzenie połączy się z ESET PROTECT, tworzony jest wpis na podstawie dwóch odcisków
palca:
• Identyfikator UUID (uniwersalny unikatowy identyfikator) agenta ESET Management — zmienia się po
ponownym zainstalowaniu agenta ESET Management na urządzeniu (patrz Sytuacja z dwoma agentami).
• Sprzętowy odcisk palca urządzenia — zmienia się w przypadku sklonowania lub ponownego wdrożenia
urządzenia.
Pytanie jest wyświetlane, jeśli serwer ESET PROTECT wykryje jeden z poniższych przypadków:
• połączenie sklonowanego urządzenia
• zmiana sprzętu w istniejącym urządzeniu z zainstalowanym agentem ESET Management
Wykrywanie sprzętowego odcisku palca nie jest obsługiwane przez:
• systemy Linux, macOS, Android, iOS
• systemy zarządzane przez hosty agentów wirtualnych ESET (zabezpieczenia wirtualne ESET)
• komputery bez agenta ESET Management
Kliknij pytanie i wybierz Rozstrzygnij pytanie, aby otworzyć menu z następującymi opcjami:
Nowe komputery są klonowane lub obrazowane z tego komputera
Dopasuj do istniejącego
komputera za każdym razem

Wybierz tę opcję, gdy:
• Wykorzystujesz ten komputer jako źródłowy i
wszystkie jego obrazy powinny łączyć się z istniejącym
wpisem komputera w ESET PROTECT.
• Wykorzystujesz ten komputer jako źródłowy, aby
skonfigurować środowisko VDI, a komputer jest w puli
VDI i oczekuje się, że odzyska swoją tożsamość na
podstawie identyfikatora sprzętowego odcisku palca.

Artykuł bazy wiedzy

Twórz nowy komputer za
każdym razem

Wybierz tę opcję, gdy wykorzystujesz ten komputer
jako obraz źródłowy i chcesz, aby program ESET
PROTECT rozpoznawał automatycznie wszystkie klony
tego komputera jako nowe komputery. Nie należy
stosować tej opcji w środowiskach VDI.

Artykuł bazy wiedzy

Utwórz nowy komputer tylko
teraz

Komputer jest klonowany tylko raz. Wybierz, aby
utworzyć nową instancję klonowanego urządzenia.

Artykuł bazy wiedzy

Żadne komputery nie są klonowane z tego komputera, ale jego sprzęt się zmienił
Akceptuj zmieniony sprzęt za
każdym razem

Wyłącz na stałe wykrywanie sprzętu dla tego urządzenia. Opcję tę należy
stosować tylko wtedy, gdy zgłaszane są nieistniejące zmiany sprzętu.

Tego działania nie można cofnąć!
Jeśli wykrywanie sprzętu zostanie wyłączone, agent i serwer zachowają
to ustawienie. Ponowne wdrożenie agenta nie powoduje włączenia
wykrywania sprzętu. Komputery z wyłączonym wykrywaniem sprzętu
nie są odpowiednie do scenariuszy VDI w ESET PROTECT.
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Żadne komputery nie są klonowane z tego komputera, ale jego sprzęt się zmienił
Zaakceptuj zmieniony sprzęt
tylko teraz

Wybierz, aby odnowić sprzętowy odcisk palca tego urządzenia. Użyj tej opcji
po zmianie sprzętu komputera klienckiego. Przyszłe modyfikacje sprzętu będą
ponownie raportowane.

Kliknij Rozstrzygnij, aby przesłać wybraną opcję.

Sytuacja z dwoma agentami
Jeśli na komputerze klienckim agent ESET Management zostanie odinstalowany (ale komputer nie zostanie
usunięty z konsoli internetowej) i zainstalowany ponownie, w konsoli internetowej będą widnieć dwa takie same
komputery. Jeden będzie łączyć się z ESET PROTECT, a drugi nie. Sytuacji tej nie przewiduje okno dialogowe
Pytania. Jest ona wynikiem nieprawidłowej procedury usunięcia agenta. Jedynym rozwiązaniem jest ręczne
usunięcie niepołączonego komputera z konsoli internetowej. Historia i dzienniki utworzone przed ponowną
instalacją zostaną utracone.

Korzystanie z zadania Usuwanie komputerów nienawiązujących
połączenia
Jeśli dysponujesz pulą VDI komputerów, ale nie rozwiązano prawidłowo pytania (patrz wyżej), konsola
internetowa utworzy nową instancję komputera po ponownym załadowaniu komputera z puli. Instancje
komputerów tworzą stosy w konsoli internetowej, co może prowadzić do nadmiernego użycia licencji. Nie
zalecamy rozwiązywania tego problemu poprzez skonfigurowanie zadania usuwania komputerów
nienawiązujących połączenia. Taka procedura powoduje usunięcie historii (dzienników) usuniętych komputerów,
co również prowadzi do nadmiernego użycia licencji.

Nadmierne użycie licencji
Gdy komputer kliencki, na którym zainstalowano agenta ESET Management Agent i aktywowano produkt
zabezpieczający ESET, zostaje sklonowany, każde sklonowane urządzenie może zażądać stanowiska licencji. Taki
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proces może doprowadzić do nadmiernego użycia licencji. Do aktywacji produktów firmy ESET w środowiskach
VDI należy użyć pliku licencji offline i skontaktować się z firmą ESET w celu zmodyfikowania licencji.

Powiadomienia dotyczące klonowanych komputerów
Są trzy przygotowane powiadomienia, których użytkownik może użyć do powiadomień o zdarzeniach związanych
z klonowaniem, zmianie sprzętu lub też może on utworzyć nowe niestandardowe powiadomienie przy użyciu
zdarzeń związanych z klonowaniem. Aby skonfigurować powiadomienie, przejdź do menu
Powiadomienia w
konsoli internetowej.
• Zarejestrowano nowy komputer — powiadamia, jeśli komputer połączy się po raz pierwszy z wybraną
grupą statyczną (domyślnie wybrana jest grupa Wszystkie).
• Odzyskano tożsamość komputera — powiadamia, jeśli komputer zidentyfikowano na podstawie jego
sprzętu. Komputer sklonowano z komputera źródłowego lub innego znanego źródła.
• Wykryto potencjalne klonowanie komputera — powiadamia o znaczącej modyfikacji sprzętu lub
klonowaniu, jeśli komputer źródłowy nie był uprzednio oznaczony flagą.

Rozwiązywanie problemów
Jeśli masz problemy z klonem VDI, wykonaj czynności z zakresu Rozwiązywania problemów z VDI.

Identyfikacja sprzętu
ESET PROTECT gromadzi szczegóły sprzętowe każdego zarządzanego urządzenia i próbuje je identyfikować. Każde
urządzenie połączone z rozwiązaniem ESET PROTECT należy do jednej z poniższych kategorii wyświetlanych w
kolumnie Identyfikacja sprzętu w oknie
Komputery.
• Wykrywanie sprzętu włączone — wykrywanie jest włączone i działa prawidłowo.
• Wykrywanie sprzętu wyłączone — wykrywanie zostało wyłączone przez użytkownika lub automatycznie
przez serwer ESET PROTECT.
• Brak informacji o sprzęcie — nie ma dostępnych informacji o sprzęcie lub urządzenie klienckie działa na
nieobsługiwanym systemie operacyjnym albo ze starszą wersją agenta ESET Management.
• Wykrywanie sprzętu zawodne — wykrywanie jest raportowane przez użytkownika jako zawodne i
zostanie wyłączone. Ten stan może wystąpić tylko podczas pojedynczego interwału replikacji, zanim
wykrywanie zostanie wyłączone.

Główny do klonowania
Kliknięcie opcji Wirtualizacja > Zaznacz jako Wzorzec klonowania w szczegółach komputera powoduje
wyświetlenie następującego okna:
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ESET zaleca wybranie jednej z opcji obsługi tożsamości sklonowanych komputerów przed utworzeniem puli VDI:
• Utwórz nowe komputery — patrz opcja Za każdym razem utwórz nowy komputer.
• Dopasuj do istniejących komputerów — patrz opcja Za każdym razem dopasuj do istniejącego komputera.
Jeśli nie używasz klonów błyskawicznych VMware lub katalogów komputerów Citrix XenCenterXenServer, pomiń
ustawienia wzorca nazewnictwa VDI i kliknij Zapisz.
Można zmienić ustawienia źródła klonowania później w sekcji szczegółów komputera:
• Dostosuj ustawienia, klikając ikonę koła zębatego
na kafelku Wirtualizacja.
• Usuń ustawienia, klikając pozycję Wirtualizacja > Cofnij oznaczenie jako źródło klonowania.
ESET PROTECT obsługuje wzorce nazewnictwa VDI:
• Klony błyskawiczne VMware Horizon 8.x
• Katalogi komputerów Citrix XenCenter/XenServer 8+
Jeśli skonfigurujesz klony błyskawiczne VMware lub katalogi komputerów Citrix XenCenter/XenServer, wprowadź
ustawienia wzorca nazewnictwa VDI:
1.Zaznacz pole wyboru Identyfikowanie sklonowanych urządzeń według wzorca nazewnictwa VDI.
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2.Wpisz Wzorzec nazewnictwa VDI dla sklonowanych urządzeń.

Wzorzec nazewnictwa VDI
ESET PROTECT rozpoznaje tylko klony o nazwach pasujących do wzorca nazewnictwa ustawionego w
środowisku VDI:
• VMWare — wzorzec nazewnictwa VDI musi posiadać określony element zastępczy dla unikatowego
numeru {n} generowanego przez infrastrukturę VDI, na przykład VM-instant-clone-{n}. Więcej
informacji na temat wzorców nazewnictwa można znaleźć w dokumentacji VMware..
• Citrix XenCenter/XenServer — użyj skrótu # w schemacie nazewnictwa katalogu komputerów VMoffice-##. Więcej informacji na temat schematu nazewnictwa można znaleźć w dokumentacji Citrix.
Kliknij Dodaj nowy, aby dodać więcej wzorów nazewnictwa VDI.
3.Kliknij przycisk Dalej.
Można zmienić ustawienia źródła klonowania później w sekcji szczegółów komputera:
• Dostosuj ustawienia, klikając ikonę koła zębatego
na kafelku Wirtualizacja.
• Usuń ustawienia, klikając pozycję Wirtualizacja > Cofnij oznaczenie jako źródło klonowania.

Rozwiązywanie problemów
Jeśli masz problemy z klonem VDI, wykonaj czynności z zakresu Rozwiązywania problemów z VDI.

Wdrożenie ESET Management Agent
W tej sekcji omówiono wszystkie dostępne metody wdrażania agenta ESET Management na komputerach
klienckich w sieci. Jest to bardzo istotne, ponieważ rozwiązania zabezpieczające firmy ESET działające na
komputerach klienckich komunikują się z serwerem ESET PROTECT wyłącznie za pośrednictwem agenta.

Dodawanie komputerov klienckiego do struktury ESET PROTECT
Zanim będzie można przystąpić do zarządzania komputerami klienckimi w sieci, należy dodać je w programie ESET
PROTECT. Można to zrobić przy użyciu jednej z tych metod:
• Synchronizacja z usługą Active Directory
• RD Sensor
• Ręczne dodawanie nowych urządzeń

Wdrożenie ESET Management Agent
Wdrażanie ESET Management Agent można przeprowadzić na kilka sposobów. Agenta można wdrażać lokalnie
lub zdalnie:
• Wdrażanie lokalne — ta opcja wymaga zainstalowania narzędzia ESET Management Agent (agenta i produktu
zabezpieczającego firmy ESET) lokalnie na komputerze klienckim.
Wdrożenie lokalne zalecane jest wyłącznie w przypadku niewielkich sieci (do 50 komputerów). W
przypadku większych sieci można wdrożyć agenta ESET Management przy użyciu obiektu GPO oraz
programu SCCM.
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• Wdrażanie zdalne — zalecamy zastosowanie tej metody w przypadku masowych wdrożeń ESET Management
Agent na dużej liczbie komputerów klienckich.

Dodawanie komputerów z wykorzystaniem
synchronizacji z usługą Active Directory
Synchronizację z usługą Active Directory przeprowadza się, uruchamiając zadanie serwera Synchronizacja grupy
statycznej. To wstępnie zdefiniowane zadanie, które można wybrać do automatycznego wykonania podczas
instalacji programu ESET PROTECT. Jeśli komputer należy do domeny, synchronizacja zostanie przeprowadzona, a
komputery z usługi Active Directory zostaną wpisane do domyślnej grupy Wszystkie.

Aby rozpocząć procedurę synchronizacji, kliknij zadanie i wybierz pozycję Uruchom teraz. Jeśli konieczne jest
utworzenie nowego zadania synchronizacji AD, wybierz grupę, do której mają zostać dodane nowe komputery z
usługi AD. Zaznacz również obiekty w usłudze AD, z którą ma być przeprowadzona synchronizacja oraz określ
sposób postępowania z duplikatami. Wprowadź ustawienia połączenia z serwerem usługi AD i w pozycji Tryb
synchronizacji wybierz opcję Active Directory/Open Directory/LDAP. Wykonaj procedurę przedstawioną w tym
artykule bazy wiedzy firmy ESET.

Ręczne dodawanie nowych urządzeń
Funkcja ta pozwala na ręczne dodawanie komputerów lub urządzeń mobilnych, które nie zostały znalezione bądź
dodane automatycznie. Na karcie Komputery lub Grupy można dodawać nowe komputery oraz urządzenia
mobilne.
1. Aby dodać nowy komputer, kliknij opcje Komputery > Dodaj urządzenie, a następnie wybierz Komputery
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(można również kliknąć ikonę koła zębatego
Dodaj nowe).

obok istniejącej grupy statycznej, a następnie kliknąć opcję

2. Dodaj komputery — można użyć wielu opcji:
oWystarczy wpisać adres IP lub nazwę hosta komputera, który ma zostać dodany, aby program ESET
PROTECT wyszukał go w sieci. Opcjonalnie możesz również wprowadzić opis komputerów w polu Opis.
o+Dodaj urządzenie, aby dodać więcej urządzeń. Aby usunąć komputer z listy urządzeń, kliknij ikonę Kosz
lub opcję Usuń wszystko.
oImportuj plik CSV w celu przesłania pliku .csv z listą komputerów do dodania. Więcej informacji można
znaleźć w sekcji Importowanie pliku CSV.
oSkopiuj i wklej niestandardową listę komputerów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami.
Funkcja działa podobnie do importowania pliku .csv.
3. Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
4. Grupa nadrzędna — wybierz istniejącą grupę nadrzędną, a następnie kliknij przycisk OK.
5. Używanie rozpoznawania nazwy FQDN:
oZaznacz pole wyboru, a serwer ESET PROTECT przetłumaczy podany adres IP lub nazwę hosta komputera
na w pełni kwalifikowaną nazwę domeny.
oUsuń zaznaczenie pola wyboru, aby zaimportować podane nazwy komputerów. Ta opcja przyspiesza
import wsadowy komputerów z nazwami w formacie FQDN (na przykład import z pliku .csv).
6. Jeśli dodawany komputer istnieje już w programie ESET PROTECT, użyj menu rozwijanego Rozwiązywanie
konfliktu, by wybrać działanie, które ma zostać podjęte:
• Pytaj w przypadku wykrycia: w przypadku wykrycia konfliktu w programie zostanie wyświetlony
monit o wybranie czynności (opcje są przedstawione poniżej).
• Pomiń zduplikowane urządzenia: Duplikat wymaga podania nowej nazwy komputery will not be
added.
• Utwórz zduplikowane urządzenia: Nowe komputery będą dodawane, ale pod innymi nazwami.
• Przenieś zduplikowane urządzenia do grupy... : Komputery powodujące konflikty będą przenoszone
do grupy nadrzędnej.
7. Kliknij Dodaj, gdy zakończysz wprowadzanie zmian.
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Dodawanie wielu komputerów może zająć więcej czasu (konieczne może być przeprowadzenie odwrotnego
wyszukiwania DNS — patrz sekcja Używanie rozpoznawania nazwy FQDN powyżej).
8. Zostanie otwarte wyskakujące okno z listą urządzeń do dodania. Kliknij OK lub Wdrożenie agenta.
9. W przypadku kliknięcia opcji Wdrożenie agenta, wybierz system operacyjny i typ wdrażania agenta.

Dodawanie komputerów przy użyciu narzędzia RD
Sensor
Jeśli nie korzystasz z synchronizacji AD, najłatwiejszym sposobem na znalezienie niezarządzanego komputera w
strukturze sieci jest użycie narzędzia RD Sensor. Narzędzie RD Sensor monitoruje sieć, w której jest wdrożone, i
kiedy wykryje, że z siecią połączyło się nowe urządzenie, które nie ma agenta, zgłasza to do programu ESET
PROTECT.
W obszarze Raporty przejdź do sekcji Komputery i kliknij raport Komputery nieautoryzowane.
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Raport Komputery nieautoryzowane będzie zawierać listę komputerów wyszukanych przez narzędzie RD Sensor.
Informacje prezentowane przez narzędzie RD Sensor można dostosować, korzystając z polityki narzędzia RD
Sensor. Komputery można dodawać, klikając w tym celu żądany komputer i używając przycisku Dodaj lub
używając polecenia Dodaj wszystkie wyświetlane elementy.

Dodając pojedynczy komputer, można użyć podanej wstępnie nazwy lub zmienić ją zgodnie z własnym uznaniem
(jest to nazwa wyświetlana, która będzie używana wyłącznie w konsoli internetowej ESET PROTECT, a nie
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właściwa nazwa hosta). Można również dodać opis. Jeśli dany komputer istnieje już w katalogu ESET PROTECT,
zostanie wyświetlone powiadomienie i użytkownik będzie mógł zdecydować, co zrobić z duplikatem. Dostępne
opcje: Wdrożenie agenta, Pomiń, Spróbuj ponownie, Przenieś, Zduplikuj lub Anuluj. Po dodaniu komputera
pojawi się wyskakujące okno z opcją Wdrożenie agenta.
W przypadku kliknięcia polecenia Dodaj wszystkie wyświetlane elementy wyświetlona zostanie lista komputerów
do dodania. Kliknij
przy nazwie danego komputera, jeśli nie chcesz uwzględnić go w danym momencie w
katalogu ESET PROTECT. Po ukończeniu usuwania komputerów z listy kliknij przycisk Dodaj. Po kliknięciu przycisku
Dodaj wybierz czynność do wykonania po znalezieniu duplikatu (może wystąpić pewne opóźnienie, w zależności
od liczby komputerów na liście): Pomiń, Spróbuj ponownie, Przenieś, Zduplikuj lub Anuluj. Po wybraniu opcji
zostanie wyświetlone wyskakujące okno z opcją Wdrożenie agentów na tych komputerach.

Wyniki skanowania przez narzędzie RD Sensor są zapisywane w pliku dziennika o nazwie
detectedMachines.log. Plik ten zawiera listę komputerów wykrytych w sieci. Plik detectedMachines.log
można znaleźć w tej lokalizacji:
• System Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log
• Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log

Ustawienia polityki komponentu ESET Rogue Detection
Sensor
Można zmienić sposób działania komponentu ESET RD Sensor za pomocą polityki. Zazwyczaj ma to miejsce w celu
zmiany ustawień filtrowania adresów. Na przykład można wyłączyć z wykrywania określone adresy na czarnej
liście.
Aby edytować politykę lub utworzyć nową politykę, kliknij opcję Polityki i rozwiń pozycję Niestandardowe
polityki.

Filtry
IPv4 Filtr
Włącz filtrowanie adresów IPv4 — włączenie filtrowania powoduje, że wykrywane są tylko komputery, których
adresy IP znajdują się na białej liście filtra adresów IPv4 lub tylko komputery, które nie znajdują się na czarnej
liście.
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Filtry — określ listę do użycia (Biała lista lub Czarna lista).
Lista adresów IPv4 — kliknij opcję Edytuj listę adresów IPv4, aby dodać lub usunąć adresy z listy.
MAC — filtr prefiksów adresów
WłączMAC filtrowanie prefiksów adresów — włączenie filtrowania powoduje, że wykrywane są tylko
komputery, których adresy (xx:xx:xx) prefiksu adresu MAC znajdują się na liście adresów MAC lub tylko
komputery, które nie znajdują się na czarnej liście.
Tryb filtrowania — określ listę do użycia (Biała lista lub Czarna lista).
Lista prefiksów adresów MAC — kliknij opcję Edytuj listę prefiksów adresów MAC, aby dodać lub usunąć prefiksy
z listy.

Wykrycie
Aktywne wykrywanie — Włączenie tej opcji umożliwia narzędziu RD Sensor aktywne wyszukiwanie komputerów
w sieci lokalnej. Może to poprawić jakość wyników wyszukiwania, lecz również wyzwolić ostrzeżenia zapory na
niektórych komputerach.
Porty wykrywania systemu operacyjnego — narzędzie RD Sensor używa wstępnie skonfigurowanej listy portów
do wyszukiwania komputerów w sieci lokalnej. Listę portów można edytować.

Ustawienia zaawansowane
Weź udział w programie udoskonalania produktu — włącz lub wyłącz przesyłanie raportów o awariach i
anonimowych danych telemetrycznych do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i
inne informacje specyficzne dla produktu).

Przypisywanie
Określ klienty, które otrzymają tę politykę. Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i
dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz komputer, do którego chcesz zastosować politykę i kliknij przycisk OK.

Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.

Wdrażanie lokalne
Ta metoda wdrażania jest przeznaczona do obsługi instalacji na miejscu. Należy utworzyć lub pobrać pakiet
instalacyjny i umieścić go w folderze udostępnionym, rozdystrybuować go przy użyciu dysku flash lub rozesłać
pocztą e-mail.
Pakiet instalacyjny musi zostać zainstalowany przez administratora lub użytkownika z uprawnieniami
administratora.
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Wdrożenie lokalne zalecane jest wyłącznie w przypadku niewielkich sieci (do 50 komputerów). W
przypadku większych sieci można wdrożyć agenta ESET Management przy użyciu obiektu GPO oraz
programu SCCM.
Wdrażanie lokalne można przeprowadzić na trzy sposoby:
• Tworzenie instalatora agenta i produktu zabezpieczającego ESET (Tylko system Windows)
• Tworzenie instalatora skryptu agenta (Windows, Linux, macOS)
• Pobieranie agenta z witryny internetowej firmy ESET (Windows, Linux, macOS)

Wdrażanie lokalne i uprawnienia
Aby uzyskać więcej informacji na temat zezwalania użytkownikom na lokalne wdrażanie ESET Management Agent,
należy postępować według instrukcji w niniejszym przykładzie.
Należy pamiętać, że podczas tworzenia instalatorów użytkownik będzie mógł pracować z certyfikatami.
Użytkownik musi mieć przypisane uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty z dostępem do grupy
statycznej zawierającej certyfikaty. W celu umożliwienia wdrażania agenta ESET Management należy
przypisać uprawnienie Użycie do urzędu certyfikacji, który wydał rzeczywisty certyfikat serwera.
Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania dostępem do certyfikatów i urzędów certyfikacji znajdują
się w tym przykładzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z
listą uprawnień.

Tworzenie instalatora agenta i produktu
zabezpieczającego ESET – Windows
Instalator agenta i produktu zabezpieczającego ESET w systemie Windows można utworzyć na kilka sposobów:
• Szybkie łącza > Wdrażanie agenta > Windows
• Instalatory > Utwórz instalator
• Przewodnik ESET PROTECT
Kliknij Windows > Pobierz instalator lub użyj narzędzia ESET Remote Deployment Tool
Pakiet instalatora to plik .exe, który nadaje się do użytku wyłącznie w systemach operacyjnych Windows.

1.Dystrybucja – Wybierz Pobierz instalator lub użyj narzędzia ESET Remote Deployment Tool
Jeśli wybrano inny typ instalatora, postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami:
• Najpierw wdróż agenta (instalator skryptu agenta)
• Użyj GPO lub SCCM na potrzeby wdrażania
2.Komponenty — należy wybrać jedną z następujących opcji przy użyciu pól wyboru:
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• Management Agent — jeśli nie wybierzesz innych elementów pakietu, instalator będzie zawierał tylko
agenta ESET Management. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zainstalować produkt zabezpieczający ESET na
komputerze klienckim później, lub jeśli komputer kliencki już ma zainstalowany produkt zabezpieczający
ESET.
• Produkt zabezpieczający — dołącz produkt zabezpieczający firmy ESET do agenta ESET Management.
Wybierz tę opcję, jeśli komputer kliencki nie ma zainstalowanego żadnego produktu zabezpieczającego ESET
i chcesz zainstalować go wraz z agentem ESET Management.
• Szyfrowanie całego dysku — opcja szyfrowania jest widoczna tylko w przypadku aktywnej licencji ESET
Full Disk Encryption.
• Łącznik ESET Inspect — dołączanie łącznika ESET Inspect do instalatora.
3.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane
telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i
inne informacje specyficzne dla produktu).
4.Grupa nadrzędna (opcjonalnie) — wybierz grupę nadrzędną, w której konsola internetowa ESET PROTECT
umieści komputer po zainstalowaniu agenta. Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do
której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora. Wybranie grupy nadrzędnej spowoduje
dodanie do instalatora wszystkich polityk zastosowanych do grupy.
5.Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera produktu ESET PROTECT. W
razie potrzeby możesz określić numeru Portu (domyślnie jest to 2222).
6.Certyfikat równorzędny:
• ESET PROTECT certyfikat — certyfikat równorzędny dla instalacji agenta i urzędu certyfikacji ESET
PROTECT są wybierane automatycznie. Aby użyć innego certyfikatu, kliknij Opis certyfikatu ESET PROTECT,
aby wybrać z menu rozwijanego dostępne certyfikaty.
• Certyfikat niestandardowy — jeśli do uwierzytelniania używasz certyfikatu niestandardowego, kliknij
Niestandardowy certyfikat > Wybierz i prześlij certyfikat .pfx i wybierz go podczas instalacji agenta. Aby
uzyskać więcej informacji, kliknij Certyfikaty.
Hasło certyfikatu — w razie potrzeby wpisz hasło certyfikatu — jeśli hasło zostało określone podczas instalacji
serwera ESET PROTECT (w kroku, w którym utworzono urząd certyfikacji) lub jeśli używasz certyfikatu
niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.
Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny
podczas inicjowania agenta.
Warto pamiętać, że hasło do certyfikatu można wyodrębnić, ponieważ jest ono osadzone w instalatorze.

7.

Dostosuj więcej ustawień

• Wpisz Nazwę instalatora i Opis (opcjonalnie).
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• Instalacja składników — zaznacz pole wyboru Zawsze instaluj najnowszą dostępną wersję produktów i
składników, a instalator zawsze zainstaluje najnowszą wersję wybranych produktów i składników na
urządzeniach podłączonych do Internetu. Jeśli urządzenie nie ma dostępu do Internetu, instalowana jest wersja
wybrana w następnym kroku tego kreatora. Zalecamy zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli chcesz używać
instalatora przez dłuższy czas, aby mieć pewność, że zawsze instalujesz najnowszą wersję produktów i
składników.
• Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
• Konfiguracja wstępna (opcjonalnie) – Użyj tej opcji, aby zastosować zasady konfiguracji do agenta ESET
Management. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Konfiguracja agenta i wybierz pozycję z listy dostępnych polityk.
Jeśli żadna ze wstępnie zdefiniowanych polityk nie jest odpowiednia, możesz utworzyć nową politykę lub
dostosować istniejące.
• Jeśli używasz serwera proxy HTTP, zaznacz pole wyboru Włącz ustawienia serwera proxy HTTP i określ
ustawienia serwera proxy (Host, Port, Nazwa użytkownika i Hasło) w celu pobrania instalatora poprzez serwer
proxy i ustawienia połączenia agenta ESET Management z serwerem proxy, aby włączyć przekazywanie
komunikacji między agentem ESET Management a serwerem ESET PROTECT. Pole Host to adres urządzenia, na
którym działa serwer proxy HTTP. Serwer proxy HTTP wykorzystuje domyślnie port 3128. W razie potrzeby
można ustawić inny port. Ten sam port należy ustawić również w konfiguracji serwera proxy HTTP.
Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne
rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające
uwierzytelniania nie będzie działać.
Włącz Użyj połączenia bezpośredniego, gdy serwer proxy HTTP jest niedostępny, jeśli chcesz umożliwić tę opcję
awaryjną.
8. Kliknij przycisk Zakończ lub Konfiguracja produktu.
9.

Program zabezpieczający

a.Kliknij wstępnie zaznaczony produkt zabezpieczający ESET i zmień jego szczegóły:
oWybierz inny zgodny produkt zabezpieczający firmy ESET.
o Wybierz język z menu rozwijanego Język.
oZaznacz pole wyboru Zaawansowane. Domyślnie wstępnie zaznaczona jest najnowsza wersja produktu
(zalecane). Możesz wybrać wcześniejszą wersję.

Jeśli nie widzisz żadnych plików instalacyjnych produktu, upewnij się, że repozytorium zostało
ustawione na AUTOSELECT. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Ustawienia
zaawansowane w rozdziale Ustawienia.

b. Zaznacz pole wyboru obok ustawienia, aby je włączyć dla instalatora:
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oWłącz system informacji zwrotnych ESET LiveGrid® (zalecane)
oWłącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji — więcej informacji zawiera artykuł w bazie
wiedzy.
oZezwalaj na zmianę ustawień ochrony podczas instalacji — zalecamy, aby nie zaznaczać tego pola
wyboru.

c.Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i
potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA),
Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
d.Dostosuj więcej ustawień:
oLicencja — wybierz licencję z listy dostępnych licencji odpowiednich dla wybranego instalatora produktu
zabezpieczającego. Licencja aktywuje produkt zabezpieczający ESET podczas instalacji. Możesz dodać
licencję, korzystając z jednej z metod opisanych w sekcji Zarządzanie licencjami. Dodawanie/usuwanie
licencji jest ograniczone do Administratora, którego grupą domową jest grupa Wszystkie i który ma
uprawnienie Zapis na licencjach.
oKonfiguracja Można opcjonalnie wybrać politykę, która zostanie zastosowana do produktu
zabezpieczającego firmy ESET podczas jego instalacji.
o Uruchom narzędzie ESET AV Remover — zaznacz pole wyboru, aby odinstalować lub całkowicie usunąć
inne oprogramowanie antywirusowe na urządzeniu docelowym.
oZaawansowane ustawienia instalacji — opcja może być niedostępna w zależności od wybranego
produktu zabezpieczającego firmy ESET. Domyślnie instalator produktu zawiera tylko podstawowe moduły
ESET. Pozostałe moduły są pobierane podczas pierwszego uruchomienia produktu. Zaznacz pole wyboru
Użyj instalatora produktu z pełnym zestawem modułów ESET, aby utworzyć instalator ze wszystkimi
modułami (w przypadku wdrożeń offline).
Jeśli w kroku 2 wybrano Full Disk Encryption lub łącznik ESET Inspect, można również zmienić ich ustawienia.
Pełne szyfrowanie dysku
a.Kliknij wstępnie wybrany ESET Full Disk Encryption i zmień jego szczegóły:
o Wybierz język z menu rozwijanego Język.
oZaznacz pole wyboru Zaawansowane. Domyślnie wstępnie zaznaczona jest najnowsza wersja produktu
(zalecane). Możesz wybrać wcześniejszą wersję.
b.Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i
potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA),
Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
c.Konfiguracja — wybierz zasadę, która zostanie zastosowana do ESET Full Disk Encryption podczas instalacji.
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d.Dostosuj więcej ustawień:
oLicencja — wybierz licencję z listy dostępnych licencji odpowiednich dla wybranego instalatora produktu
zabezpieczającego. Licencja aktywuje produkt zabezpieczający ESET podczas instalacji. Możesz dodać
licencję, korzystając z jednej z metod opisanych w sekcji Zarządzanie licencjami. Dodawanie/usuwanie
licencji jest ograniczone do Administratora, którego grupą domową jest grupa Wszystkie i który ma
uprawnienie Zapis na licencjach.

ESET Inspect Connector
Wymagania dotyczące łącznika ESET Inspect:
• Aby aktywować łącznik ESET Inspect, musisz mieć licencję ESET Inspect.
• Zgodny produkt zabezpieczający firmy ESET zainstalowany na zarządzanym komputerze.
a.Kliknij wstępnie wybrany ESET Inspect łącznik i zmień jego szczegóły:
o Wybierz język z menu rozwijanego Język.
oZaznacz pole wyboru Zaawansowane. Domyślnie wstępnie zaznaczona jest najnowsza wersja produktu
(zalecane). Możesz wybrać wcześniejszą wersję.

b.Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i
potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA),
Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
c.Dostosuj więcej ustawień:
oLicencja — wybierz licencję z listy dostępnych licencji odpowiednich dla wybranego instalatora produktu
zabezpieczającego. Licencja aktywuje produkt zabezpieczający ESET podczas instalacji. Możesz dodać
licencję, korzystając z jednej z metod opisanych w sekcji Zarządzanie licencjami. Dodawanie/usuwanie
licencji jest ograniczone do Administratora, którego grupą domową jest grupa Wszystkie i który ma
uprawnienie Zapis na licencjach.
oKonfiguracja — kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać istniejącą ESET Inspectpolitykę łącznika lub Utwórz,
aby utworzyć nową ESET Inspect politykę łącznika. Instalator zastosuje ustawienia polityki podczas
instalacji łącznika ESET Inspect.
oWpisz nazwę hosta serwera ESET Inspect i port połączenia wskazany podczas instalacji serwera ESET
Inspect (portem domyślnym jest 8093).
oWybierz urząd certyfikacji dla połączenia z serwerem ESET Inspect.
10. Kliknij opcję Zakończ.
11. Pobierz wygenerowany pakiet instalatora kompleksowego. Wybierz wersję, którą chcesz wdrożyć:
o32-bitowa (na przykład PROTECT_Installer_x86_en_US.exe)
o64-bitowa (na przykład PROTECT_Installer_x64_en_US.exe)
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oARM64 (na przykład PROTECT_Installer_arm64.exe) — nie można zainstalować wersji x86 ani x64 agenta
lub produktu zabezpieczającego ESET Management na systemie Windows ARM64.
Wszystkie dane pobrane z repozytorium (ESET Repository lub kopii dystrybucyjnej repozytorium
niestandardowego) są podpisywane cyfrowo przez firmę ESET, a serwer ESET PROTECT weryfikuje skróty
plików i podpisy PGP. Serwer ESET PROTECT generuje instalator kompleksowy lokalnie. Dlatego
instalator kompleksowy nie jest podpisany cyfrowo, co może generować ostrzeżenie przeglądarki
internetowej podczas pobierania instalatora lub ostrzeżenie systemu operacyjnego i uniemożliwić
instalację w systemach, w których niepodpisane instalatory są blokowane.

12. Po utworzeniu i pobraniu pakietu instalatora kompleksowego są dostępne dwie opcje wdrożenia agenta
ESET Management:
• Lokalnie na komputerze klienckim Uruchom plik pakietu instalacyjnego na komputerze klienckim.
Program zainstaluje agenta ESET Management i produkt zabezpieczający firmy ESET na urządzeniu i połączy
urządzenie z programem ESET PROTECT. Instalator ESET Endpoint Antivirus/Security utworzony w ESET
PROTECT 8.1 i późniejsze obsługuje Windows 10 Enterprise pulpity wirtualne i tryb wielosesyjny Windows
10. Szczegółowe instrukcje zawiera kreator instalacji. Można uruchomić pakiet instalacyjny w trybie cichym,
aby ukryć okno kreatora instalacji.
• Za pomocą narzędzia do wdrażania zdalnego firmy ESET umożliwiającego wdrożenie agentów ESET
Management na wielu komputerach klienckich równocześnie.

Tworzenie instalatora skryptu agenta —
Windows/Linux/macOS
Ten typ wdrożenia agenta jest przydatny, gdy zdalna i lokalna opcja wdrożenia nie odpowiada użytkownikowi.
Instalator skryptu agenta można rozesłać pocztą e-mail, aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Instalator skryptu
agenta można również uruchomić z nośnika wymiennego (np. dysku flash USB).
Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu
instalacyjnego agenta i połączenie z serwerem ESET PROTECT.
Instalator skryptu agenta dla Windows/macOS/Linux można utworzyć na kilka sposobów:
• Szybkie łącza > Wdrażanie agenta
• Instalatory > Utwórz instalator > Windows>macOSLinux Najpierw wdróż agenta (instalator skryptu
agenta)
• Przewodnik ESET PROTECT

1. Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane
telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i
inne informacje specyficzne dla produktu).
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2. Grupa nadrzędna (opcjonalnie) — wybierz grupę nadrzędną, w której konsola internetowa ESET PROTECT
umieści komputer po zainstalowaniu agenta. Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do
której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora. Wybranie grupy nadrzędnej spowoduje
dodanie do instalatora wszystkich polityk zastosowanych do grupy.
3. Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera produktu ESET PROTECT. W
razie potrzeby możesz określić numeru Portu (domyślnie jest to 2222).
4. Certyfikat równorzędny:
• ESET PROTECT certyfikat — certyfikat równorzędny dla instalacji agenta i urzędu certyfikacji ESET
PROTECT są wybierane automatycznie. Aby użyć innego certyfikatu, kliknij Opis certyfikatu ESET PROTECT,
aby wybrać z menu rozwijanego dostępne certyfikaty.
• Certyfikat niestandardowy — jeśli do uwierzytelniania używasz certyfikatu niestandardowego, kliknij
Niestandardowy certyfikat > Wybierz i prześlij certyfikat .pfx i wybierz go podczas instalacji agenta. Aby
uzyskać więcej informacji, kliknij Certyfikaty.
Hasło certyfikatu — w razie potrzeby wpisz hasło certyfikatu — jeśli hasło zostało określone podczas instalacji
serwera ESET PROTECT (w kroku, w którym utworzono urząd certyfikacji) lub jeśli używasz certyfikatu
niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.
Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny
podczas inicjowania agenta.
5.

Dostosuj więcej ustawień

• Wpisz Nazwę instalatora i Opis (opcjonalnie).
• Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
• Konfiguracja wstępna (opcjonalnie) – Użyj tej opcji, aby zastosować zasady konfiguracji do agenta ESET
Management. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Konfiguracja agenta i wybierz pozycję z listy dostępnych polityk.
Jeśli żadna ze wstępnie zdefiniowanych polityk nie jest odpowiednia, możesz utworzyć nową politykę lub
dostosować istniejące.
• Jeśli używasz serwera proxy HTTP, zaznacz pole wyboru Włącz ustawienia serwera proxy HTTP i określ
ustawienia serwera proxy (Host, Port, Nazwa użytkownika i Hasło) w celu pobrania instalatora poprzez serwer
proxy i ustawienia połączenia agenta ESET Management z serwerem proxy, aby włączyć przekazywanie
komunikacji między agentem ESET Management a serwerem ESET PROTECT. Pole Host to adres urządzenia, na
którym działa serwer proxy HTTP. Serwer proxy HTTP wykorzystuje domyślnie port 3128. W razie potrzeby
można ustawić inny port. Ten sam port należy ustawić również w konfiguracji serwera proxy HTTP.
Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne
rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające
uwierzytelniania nie będzie działać.
Włącz Użyj połączenia bezpośredniego, gdy serwer proxy HTTP jest niedostępny, jeśli chcesz umożliwić tę opcję
awaryjną.
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6. Kliknij Zapisz i pobierz.
7. Rozpakuj pobrany plik archiwum na komputerze klienckim, na którym chcesz wdrożyć agenta ESET
Management.
8. Uruchom skrypt PROTECTAgentInstaller.bat (Windows) lub PROTECTAgentInstaller.sh (Linux, lub macOS),
aby zainstalować agenta. Postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami instalacji agenta:
• Wdrażanie agenta — Windows
• Wdrażanie agenta — Linux
• Wdrażanie agenta — macOS
ESET PROTECT 9.1 obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych
komputerach.

Wdrażanie z niestandardowej lokalizacji zdalnej
Aby wdrożyć agenta z innej lokalizacji niż repozytorium ESET, w skrypcie instalacji wpisz nowy adres URL
zawierający pakiet agenta. Możesz również użyć adresu IP nowego pakietu.
Znajdź i zmodyfikuj następujące wiersze:
Windows:
set
url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9.../agent_x64.m
si
set
url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9.../agent_x86.m
si
set
url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9.../agent_arm64
.msi

System Linux :
eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9
.../agent-linux-i386.sh
eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9
.../agent-linux-x86_64.sh

macOS :
eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9
.../agent_macosx_x86_64.dmg
eraa_installer_url=http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9
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.../agent-macosx-x86_64_arm64.dmg

Wdrażanie z lokalnego folderu udostępnionego
Aby wdrożyć agenta ESET Management przy użyciu instalatora skryptu agenta z lokalnego folderu
udostępnionego z pominięciem serwera pobierania ESET Repository:
• Jeśli instalator agenta ESET Management i instalator skryptu agenta znajdują się w tym samym folderze:
a)Utwórz instalator skryptu agenta dla Windows/Linux/macOS.
b)Otwórz instalator skryptu agenta w edytorze tekstu i znajdź łącze pobierania repozytorium ESET dla
instalatora agenta ESET Management (patrz Wdrażanie z niestandardowej lokalizacji zdalnej powyżej).
c)Pobierz instalator agenta ESET Management z repozytorium ESET.
d)Umieść instalator skryptu agenta i instalator agenta ESET Management w tym samym folderze.
e)Instalator skryptu agenta wykrywa automatycznie instalator agenta ESET Management zlokalizowany w
tym samym folderze.
Użyj tej samej wersji instalatora agenta ESET Management i nazwy pliku (.msi,.dmg, .sh), do której
odwołuje się instalator skryptu agenta.

• Jeśli instalator agenta ESET Management i instalator skryptu agenta znajdują się w różnych folderach,
wykonaj następujące czynności:

Windows:
1. Skopiuj instalatory agenta .msi do katalogu lokalnego.
2. Edytuj plikPROTECTAgentInstaller.bat, aby użyć lokalnego instalatora agenta.

• agent_x64.msi
a)Zmień wiersz set url=%installDirectory%\agent_x64.msi, aby wskazywał lokalny plik do
pobrania.
b)Dodaj polecenie copy /y \\server\share\agent_x64.msi %installDirectory% przed
wierszem set url=%installDirectory%\agent_x64.msi

• agent_x86.msi
a)Zmień wiersz set url=%installDirectory%\agent_x86.msi, aby wskazywał lokalny plik do
pobrania.
b)Dodaj polecenie copy /y \\server\share\agent_x86.msi %installDirectory% przed
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wierszem set url=%installDirectory%\agent_x86.msi

• agent_arm64.msi
a)Zmień wiersz set url=%installDirectory%\agent_arm64.msi, aby wskazywał lokalny plik do
pobrania.
b)Dodaj polecenie copy /y \\server\share\agent_arm64.msi %installDirectory% przed
wierszem set url=%installDirectory%\agent_arm64.msi

Oryginalny plik wygląda tak:

Zobacz zaktualizowany plik poniżej. Użyj własnego adresu URL (lokalnego folderu udostępnionego), ale nie
zmieniaj %installDirectory%:

Instalator skryptu agenta weryfikuje integralność plików instalacji na podstawie ich checksum. Jest to
unikatowy ciąg generowany dla każdego pliku. Jeśli plik ulegnie modyfikacji, zmieni się także checksum.
Należy upewnić się, że konto użytkownika, w ramach którego jest wykonywany pakiet instalacyjny, ma
uprawnienia do zapisu w lokalnym folderze udostępnionym. Ścieżka może zawierać spacje, na przykład
\\server\share\Agent_x64.msi (nie należy używać cudzysłowów: "").
3. Zmień wiersz:
" echo.packageLocation = DownloadUsingHTTPProxy^("!url!", "!http_proxy_hostname!",
"!http_proxy_port!", "!http_proxy_username!", "!http_proxy_password!"^) "

na wpis: echo.packageLocation = "!url!"
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4. Zapisz plik.

macOS :
1. Otwórz skrypt PROTECTAgentInstaller.sh w edytorze tekstu.
2. Usuń wiersze: 62–69 oraz 73–86.

3. Zastąp wiersze zaznaczone poniżej ścieżką do lokalnego instalatora (użyj własnej lokalnej ścieżki do folderu
udostępnionego):
local_dmg= "/path_to_local_agent/agent_macos_x86_64.dmg"
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4. Zapisz plik.

System Linux :
1. Otwórz skrypt PROTECTAgentInstaller.sh w edytorze tekstu.
2. Usuń wiersze: 32 i 33:

3. Wstaw następujący wiersz ze ścieżkami do lokalnego instalatora.

4. Zastąp wiersze 36–54 ścieżką do lokalnego instalatora agent_linux_x86_64.sh. Patrz: zaznaczony obszar
obrazu. Użyj własnego adresu URL (lokalnego folderu udostępnionego) zamiast przedstawionego poniżej.
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5. Usuń wiersze 49–70.

6. Zapisz plik.

Wdrażanie agenta — Windows
1. Pobierz skrypt instalatora agenta na komputer kliencki.
2. Wyodrębnij plik PROTECTAgentinstaller.bat z archiwum: PROTECTAgentinstaller.zip.
3. Kliknij dwukrotnie wyodrębniony plik wsadowy, aby zainstalować agenta ESET Management.
4. Na komputerze klienckim należy zapoznać się z plikiem dziennika status.html (lokalizacja:
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html), aby sprawdzić, czy agent ESET
Management działa prawidłowo.
5. Komputer z zainstalowanym agentem pojawi się w konsoli internetowej ESET PROTECT i można nim
zarządzać za pomocą programu ESET PROTECT.
• W przypadku problemów z agentem (np. gdy nie łączy się on z serwerem ESET PROTECT) patrz sekcja
Rozwiązywanie problemów.
• ESET PROTECT 9.1 obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych
komputerach.
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Wdrażanie agenta — Linux
Wymagania wstępne
• Komputer musi być dostępny w sieci.
• Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji programu OpenSSL 1.1.1. Wersja OpenSSL 3.x nie jest
obsługiwana. Najniższa obsługiwana wersja biblioteki OpenSSL w systemie Linux to openssl-1.0.1e-30.
Jednocześnie w systemie może być zainstalowanych więcej wersjiOpenSSL. Co najmniej jedna obsługiwana
wersja musi być zainstalowana w systemie.
oAby pokazać bieżącą wersję domyślną, możesz użyć polecenia openssl version.
oMożesz też wyświetlić wszystkie wersje biblioteki OpenSSL zainstalowane w systemie. W tym celu
sprawdź końcówki nazw plików wyświetlonych przy użyciu polecenia sudo find / -iname
*libcrypto.so*

oMożna sprawdzić zgodność klienta Linux przy pomocy następującego polecenia: openssl s_client connect google.com:443 -tls1_2

• Zainstaluj pakiet lshw na komputerze klienta/serwera z systemem Linux, aby agent ESET Management
mógł poprawnie sporządzić spis sprzętu.

Dystrybucja Linuksa
Debian, Ubuntu

Polecenie terminala
sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL sudo yum install -y lshw
OpenSUSE

sudo zypper install lshw

• W przypadku systemu Linux CentOS zalecamy zainstalowanie pakietu policycoreutils-devel. Aby
zainstalować pakiet, należy uruchomić polecenie:
yum install policycoreutils-devel

Instalacja
Przeprowadź instalację komponentu agenta ESET Management w systemie Linux przy użyciu polecenia w
terminalu.
Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne
rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające
uwierzytelniania nie będzie działać.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować agenta na stacji roboczej z systemem Linux.
1. Pobierz skrypt instalatora agenta na komputer kliencki.
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2. Wyodrębnij plik .sh z archiwum .gz: tar -xvzf PROTECTAgentInstaller.tar.gz
3. Ustaw plik instalacyjny agenta ESET Management .sh jako plik wykonalny: chmod +x
PROTECTAgentInstaller.sh

4. Uruchom plik .sh lub uruchom polecenie terminalu: sudo ./PROTECTAgentInstaller.sh
5. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora lokalnego i naciśnij Enter.
6. Po zakończeniu instalacji agenta uruchom następujące polecenie w oknie Terminal, aby sprawdzić, czy agent
jest uruchomiony: sudo systemctl status eraagent
7. Komputer z zainstalowanym agentem pojawi się w konsoli internetowej ESET PROTECT i można nim
zarządzać za pomocą programu ESET PROTECT.
ESET PROTECT 9.1 obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych
komputerach.

Wdrażanie agenta — macOS
1. Pobierz skrypt instalatora agenta na komputer kliencki.
2. Kliknij dwukrotnie PROTECTAgentInstaller.tar.gz, aby wyodrębnić plik PROTECTAgentInstaller.sh na pulpit.
3. Kliknij Przejdź > Narzędzia, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Terminal, aby otworzyć nowe okno
Terminal.
4. W nowym oknie Terminal wpisz następujące polecenia:
cd Desktop
sudo bash PROTECTAgentInstaller.sh

5. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło konta użytkownika i naciśnij Powrót, aby kontynuować instalację.
6. Sprawdź, czy agent jest uruchomiony: Kliknij Przejdź > Narzędzia, a następnie kliknij dwukrotnie Monitor
aktywności. Kliknij kartę Energia lub Procesor i znajdź proces o nazwie ERAAgent.
7. Komputer z zainstalowanym agentem pojawi się w konsoli internetowej ESET PROTECT i można nim
zarządzać za pomocą programu ESET PROTECT.
Natywny agent ARM64 ESET Management (wersja 9.1 i nowsze) zostanie zainstalowany w systemach
ARM64 macOS.
ESET PROTECT 9.1 obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych
komputerach.

Pobieranie agenta z witryny internetowej firmy ESET
Pakiet instalacyjny agenta ESET Management można pobrać z witryny internetowej firmy ESET. Należy wybrać
odpowiedni pakiet w zależności od systemu operacyjnego komputera klienckiego:
• Wspomagana instalacja serwerowa oraz instalacja offline w systemie Linux
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• macOS
• Windows
oWspomagana instalacja serwerowa — przy użyciu pakietu instalacyjnego agenta certyfikaty pobierane są
automatycznie z serwera ESET PROTECT (zalecana metoda wdrażania lokalnego).

• Nie można używać użytkownika z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym w instalacjach
wspomaganych przez serwer.
• Aby zezwolić innemu użytkownikowi na wykonywanie wspomaganej instalacji serwerowej, należy
ustawić następujące uprawnienia:
oUżytkownik musi mieć uprawnienie Użycie w odniesieniu do urzędu certyfikacji, który podpisał
certyfikat równorzędny serwera oraz uprawnienie Użycie do co najmniej jednego certyfikatu
równorzędnego. Jeśli taki certyfikat nie istnieje, użytkownik będzie potrzebować uprawnienia Zapis, aby
utworzyć nowy certyfikat.
oUprawnienie Zapis do grupy statycznej, do której użytkownik chce dodać komputer.

oInstalacja offline — przy użyciu pakietu instalacyjnego agenta. Należy ręcznie wyeksportować certyfikaty i
użyć ich w tej metodzie wdrażania.
Na komputerze klienckim należy zapoznać się z dziennikiem stanu (lokalizacja:
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html), aby sprawdzić,
czy agent ESET Management działa prawidłowo.

W razie wystąpienia problemów z agentem (np. braku połączenia z serwerem ESET PROTECT) informacje
można znaleźć w części Rozwiązywanie problemów.

Wdrażanie zdalne
W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z
internetem.
Wdrażanie zdalne można przeprowadzić na następujące sposoby:
• ESET Remote Deployment Tool — umożliwia wdrażanie pakietów agenta i instalatora produktu
zabezpieczającego ESET ESET Management utworzonych w konsoli internetowej ESET PROTECT.
• Obiekt GPO (Group Policy Object) oraz narzędzie SCCM (System Center Configuration Manager) — Użyj tej
opcji do masowego wdrażania agenta ESET Management na komputerach klienckich.
• Zadanie serwera Wdrażanie agenta — metoda alternatywna dla wdrożenia przy użyciu obiektu GPO i
programu SCCM.
W przypadku wystąpienia problemów podczas zdalnego wdrażania agenta ESET Management (jeśli zadanie
serwera Wdrożenie agenta nie powiedzie się) należy zapoznać się z następującymi zasobami:
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• Rozwiązywanie problemów — wdrażanie agenta
• Rozwiązywanie problemów — połączenie agenta
• Przykładowe scenariusze wdrażania agenta ESET Management

Zdalne wdrożenie i uprawnienia
Aby zezwolić użytkownikowi na tworzenie instalatorów GPO lub skryptów SCCM, należy skonfigurować jego
uprawnienia zgodnie z przykładem.
Do wdrażania agenta za pomocą zadania serwera są wymagane następujące uprawnienia:
• Uprawnienie Zapis do obszaru Grupy i komputery, w którym jest wykonywane wdrożenie
• Uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty z dostępem do grupy statycznej zawierającej certyfikaty.
• Uprawnienie Użycie do obszaru Wdrażanie agenta w sekcji Zadania serwera i elementy wyzwalające

Wdrażanie agenta za pomocą GPO lub SCCM
Oprócz lokalnego wdrożenia można również użyć narzędzi do zarządzania, takich jak obiekt GPO (Group Policy
Object), narzędzie SCCM (Software Center Configuration Manager), Symantec Altiris lub Puppet w celu zdalnego
wdrożenia agenta.
W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z
internetem.
Użyj tej opcji do masowego wdrażania agenta ESET Management na komputerach klienckich.
Można utworzyć skrypt GPO/SCCM do wdrożenia agenta w systemie Windows za pomocą funkcji Szybkie łącza >
Wdrażanie agenta lub Instalatory > Utwórz instalatora.
1.Kliknij Windows > Użyj GPO lub SCCM na potrzeby wdrażania
2.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane
telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i
inne informacje specyficzne dla produktu).
3.Grupa nadrzędna (opcjonalnie) — wybierz grupę nadrzędną, w której konsola internetowa ESET PROTECT
umieści komputer po zainstalowaniu agenta. Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do
której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora. Wybranie grupy nadrzędnej spowoduje
dodanie do instalatora wszystkich polityk zastosowanych do grupy.
4.Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera produktu ESET PROTECT. W
razie potrzeby możesz określić numeru Portu (domyślnie jest to 2222).
5.Certyfikat równorzędny:
• ESET PROTECT certyfikat — certyfikat równorzędny dla instalacji agenta i urzędu certyfikacji ESET
PROTECT są wybierane automatycznie. Aby użyć innego certyfikatu, kliknij Opis certyfikatu ESET PROTECT,
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aby wybrać z menu rozwijanego dostępne certyfikaty.
• Certyfikat niestandardowy — jeśli do uwierzytelniania używasz certyfikatu niestandardowego, kliknij
Niestandardowy certyfikat > Wybierz i prześlij certyfikat .pfx i wybierz go podczas instalacji agenta. Aby
uzyskać więcej informacji, kliknij Certyfikaty.
Hasło certyfikatu — w razie potrzeby wpisz hasło certyfikatu — jeśli hasło zostało określone podczas instalacji
serwera ESET PROTECT (w kroku, w którym utworzono urząd certyfikacji) lub jeśli używasz certyfikatu
niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.
Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny
podczas inicjowania agenta.
6.

Dostosuj więcej ustawień

• Wpisz Nazwę instalatora i opis (opcjonalnie)
• Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
• Konfiguracja wstępna (opcjonalnie) – Użyj tej opcji, aby zastosować zasady konfiguracji do agenta ESET
Management. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Konfiguracja agenta i wybierz pozycję z listy dostępnych polityk.
Jeśli żadna ze wstępnie zdefiniowanych polityk nie jest odpowiednia, możesz utworzyć nową politykę lub
dostosować istniejące.
• Jeśli używasz serwera proxy HTTP, zaznacz pole wyboru Włącz ustawienia serwera proxy HTTP i określ
ustawienia serwera proxy (Host, Port, Nazwa użytkownika i Hasło) w celu pobrania instalatora poprzez serwer
proxy i ustawienia połączenia agenta ESET Management z serwerem proxy, aby włączyć przekazywanie
komunikacji między agentem ESET Management a serwerem ESET PROTECT. Pole Host to adres urządzenia, na
którym działa serwer proxy HTTP. Serwer proxy HTTP wykorzystuje domyślnie port 3128. W razie potrzeby
można ustawić inny port. Ten sam port należy ustawić również w konfiguracji serwera proxy HTTP.
Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne
rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające
uwierzytelniania nie będzie działać.
Włącz Użyj połączenia bezpośredniego, gdy serwer proxy HTTP jest niedostępny, jeśli chcesz umożliwić tę opcję
awaryjną.
7.Kliknij opcję Zakończ.
8.Pobierz skrypt GPO/SCCM i instalatory agenta (32-bit, 64-bit, ARM64). Alternatywnie można pobrać pliki
instalatora Agenta .msi zestrony pobierania ESET — sekcja instalatorów autonomicznych.
Kliknij odpowiednie łącze poniżej, by zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dla tych dwóch popularnych
metod zdalnego wdrożenia agenta ESET Management:
• Wdrożenie agenta ESET Management przy użyciu obiektu GPO (Group Policy Object) — ten artykuł bazy
wiedzy może nie być dostępny w Twoim języku.
• Wdrożenie agenta ESET Management przy użyciu narzędzia SCCM (System Center Configuration Manager)
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Etapy wdrożenia — program SCCM
Aby wdrożyć agenta ESET Management przy użyciu obiektu SCCM, należy wykonać następujące kroki:
1. Umieść pliki instalacyjne .msi agenta ESET Management oraz plik install_config.ini w folderze
udostępnionym.

Na komputerach klienckich niezbędne będą uprawnienia dostępu umożliwiające
odczytywanie/wykonywanie plików w tym folderze udostępnionym.
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2. Otwórz konsolę programu SCCM i kliknij pozycję Biblioteka oprogramowania. W obszarze Zarządzanie
aplikacjami kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Aplikacje i wybierz opcję Utwórz aplikację. Wybierz
pozycję Instalator Windows (plik *.msi).
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3. Wprowadź wszystkie niezbędne informacje dotyczące aplikacji i kliknij przycisk Dalej.
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4. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację Agent ESET Management, kliknij kartę Typy wdrożeń, wybierz
jedyny dostępny tam typ wdrożenia, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
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5. Kliknij kartę Wymagania, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Z menu rozwijanego Warunek wybierz pozycję
System operacyjny, z menu rozwijanego Operator wybierz pozycję Jeden, a następnie wybierz systemy
operacyjne, w których przeprowadzisz instalację, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Gdy skończysz, kliknij
przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć pozostałe okna i zapisać wprowadzone zmiany.
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6. W obszarze Biblioteka oprogramowania w programie System Center kliknij nową aplikację prawym
przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję Dystrybuuj zawartość. W celu ukończenia
wdrażania aplikacji wykonaj instrukcje wyświetlane w postaci monitów w kreatorze wdrażania
oprogramowania.
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7. Kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wdróż. Skorzystaj z kreatora i wybierz kolekcję
oraz miejsce docelowe, w którym chcesz wdrożyć agenta.
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ESET Remote Deployment Tool
Narzędzie do wdrażania ESET Remote Deployment Tool to wygodny sposób dystrybucji pakietu instalatora
stworzone przez ESET PROTECT na potrzeby zdalnego wdrażania agenta ESET Management oraz produktów
zabezpieczających firmy ESET na komputerach za pośrednictwem sieci.
Narzędzie Remote Deployment Tool firmy ESET można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej firmy ESET jako
autonomiczny komponent oprogramowania ESET PROTECT. Narzędzie do wdrażania jest przeznaczone do użycia
w małych oraz średnich sieciach i jest uruchamiane przy użyciu uprawnień administratora.
Narzędzie do wdrażania zdalnego firmy ESET jest przeznaczone do wdrażania agentów ESET Management
wyłącznie na komputerach klienckich z obsługiwanymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows.
Aby wdrożyć agenta ESET Management i produkt zabezpieczający firmy ESET za pomocą tej metody, należy
wykonać następujące kroki:
1. Pobierz narzędzie ESET Remote Deployment Tool z witryny internetowej firmy ESET.
2. Sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania wstępne.
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3. Uruchom narzędzie do wdrażania zdalnego firmy ESET na komputerze klienckim.
4. Wybierz jedną z następujących opcji wdrożenia:
• Active Directory — należy podać poświadczenia usługi Active Directory. Ta opcja obejmuje
eksportowanie struktury usługi Active Directory w celu jej późniejszego zaimportowania do programu
ESET PROTECT.
• Skanowanie sieci — należy podać zakresy adresów IP na potrzeby skanowania komputerów w sieci.
• Importowanie listy — należy podać listę nazw hostów lub adresów IP.
• Ręczne dodawanie komputerów — należy podać listę nazw hostów lub adresów IP ręcznie.
Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W przypadku problemów z wdrożeniem
należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów lub sprawdzonymi przykładowymi
scenariuszami wdrażania agenta ESET Management.

Wymagania wstępne dotyczące Narzędzia do
wdrażania ESET
W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z
internetem.
Aby można było używać narzędzia do wdrażania zdalnego opracowanego przez firmę ESET w systemie Windows,
muszą zostać spełnione następujące wymagania wstępne:
• Serwer ESET PROTECT i konsola internetowa ESET PROTECT muszą być zainstalowane (na komputerze
serwera).
• Muszą być otwarte odpowiednie porty. Sprawdź porty używane do zdalnego wdrożenie agenta ESET
Management na komputerze docelowym z systemem operacyjnym Windows.
• Nazwy pakietów instalacyjnych muszą zawierać ciąg "x86" lub "x64". W przeciwnym razie wdrożenie nie
powiedzie się.
• Pakiet instalatora (instalacja kompleksowa) musi zostać utworzony i pobrany na dysk lokalny.
• Wymagane są uprawnienia do tworzenia instalatora kompleksowego.

Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W przypadku problemów z wdrożeniem
należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów lub sprawdzonymi przykładowymi
scenariuszami wdrażania agenta ESET Management.

94

Wybieranie komputerów z usługi Active Directory
Aby kontynuować wdrażanie ESET Management Agent i produktu zabezpieczającego ESET opisane w poprzednim
rozdziale, należy wykonać poniższe czynności:
1. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i kliknij przycisk Dalej.
2. Wprowadź Serwer usługi Active Directory z adresem IP lub nazwą hosta oraz portem, z którym chcesz
nawiązać połączenie.
3. Wprowadź informacje w polach Nazwa użytkownika i Hasło, aby zalogować się do serwera usługi Active
Directory. Zaznaczenie pola wyboru Użyj poświadczeń bieżącego użytkownika umożliwia automatyczne
wprowadzenie poświadczeń logowania.
4. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Eksportuj listę komputerów dla programu ESET PROTECT, aby
wyeksportować strukturę usługi Active Directory w celu późniejszego importu danych do programu ESET
PROTECT.
Jeśli komputer znajduje się w usłudze Active Directory, kliknij przycisk Dalej, aby automatycznie zalogować
się do domyślnego kontrolera domeny.
5. Zaznacz pola wyboru komputerów, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zaznacz pole
wyboru Uwzględnij podgrupy, aby wyświetlić listę wszystkich komputerów z wybranej grupy.
6. Zostaną wyświetlone wybrane komputery przeznaczone do wdrażania zdalnego. Upewnij się, że zostały
dodane wszystkie komputery, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Należy upewnić się, że wszystkie wybrane komputery mają tę samą platformę (64- lub 32-bitowy system
operacyjny).
7. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz pakiet instalatora utworzony w rozwiązaniu ESET PROTECT lub konsoli
internetowej ESET PROTECT Cloud. Możesz także wybrać opcję Użyj pakietu instalacyjnego ESET offline.
Pakiet ten ma postać pliku .dat i jest tworzony z poziomu programu Live Installer (tylko ESET PROTECT Cloud).
Jeśli na komputerze lokalnym nie są zainstalowane dodatkowe aplikacje zabezpieczające, anuluj zaznaczenie
pola wyboru Użyj narzędzia ESET AV Remover. Narzędzie ESET AV Remover może usunąć niektóre aplikacje.
8. Wprowadź poświadczenia logowania dla komputerów docelowych. Jeśli komputery należą do domeny,
wprowadź poświadczenia administratora domeny. W przypadku logowania przy użyciu lokalnych
poświadczeń administracyjnych niezbędne jest wyłączenie zdalnej kontroli konta użytkownika na
komputerach docelowych. Opcjonalnie możesz zaznaczyć pole wyboru Użyj poświadczeń bieżącego
użytkownika, aby poświadczenia logowania zostały automatycznie wprowadzone.
9. Wybierz metodę wdrażania służącą do uruchamiania programów na komputerach zdalnych. Metoda
Wbudowana to ustawienie domyślne obsługujące komunikaty o błędach systemu Windows. PsExec to
narzędzie zewnętrzne stanowiące alternatywę dla metody wbudowanej. Wybierz jedną z tych opcji i kliknij
przycisk Dalej.
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Jeśli wybrano PsExec, wdrożenie zakończy się niepowodzeniem, ponieważ narzędzie nie może
zaakceptować Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego PsExec. Aby przeprowadzić pomyślne
wdrożenie, otwórz wiersz polecenia i uruchom ręcznie polecenie PsExec.
10. Po rozpoczęciu instalacji zostanie wyświetlony komunikat „Powodzenie”. Kliknij przycisk Zakończ, aby
ukończyć wdrażanie. Jeśli wdrażanie nie powiedzie się, możesz wyeksportować listę komputerów, w
przypadku których wystąpiło niepowodzenie. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Eksportuj komputery
zakończone niepowodzeniem, wybierz plik .txt, w którym chcesz zapisać listę, a następnie kliknij opcję
Eksportuj komputery zakończone niepowodzeniem.

Na komputerze klienckim można zapoznać się z dziennikiem stanu (jego lokalizacja to
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html), aby sprawdzić, czy agent ESET
Management działa prawidłowo.
Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W przypadku problemów z wdrożeniem
należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów lub sprawdzonymi przykładowymi
scenariuszami wdrażania agenta ESET Management.
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Skanowanie sieci lokalnej w poszukiwaniu komputerów
Aby kontynuować wdrażanie ESET Management Agent i produktu zabezpieczającego ESET opisane w poprzednim
rozdziale, należy wykonać poniższe czynności:
1. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i kliknij przycisk Dalej.
2. Wprowadź zakresy adresów IP sieci w formacie 10.100.100.10-10.100.100.250
3. Wybierz jedną z metod skanowania:
• Skanowanie ping — wyszukiwanie komputerów klienckich za pomocą polecenia ping.
Niektóre komputery klienckie w sieci mogą nie przesyłać odpowiedzi na polecenie ping ze względu na
zaporę blokującą połączenie.
• Skanowanie portów — korzystanie z numerów portów do skanowania sieci. Należy zapoznać się z sekcją
dotyczącą obsługiwanych portów używanych podczas zdalnego wdrażania agentów ESET Management.
Domyślny numer portu to 445.
4. Aby znaleźć komputery w sieci, kliknij opcję Rozpocznij skanowanie.
5. Zaznacz pola wyboru komputerów, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dalej.
6. Zostaną wyświetlone wybrane komputery przeznaczone do wdrażania zdalnego. Upewnij się, że zostały
dodane wszystkie komputery, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Należy upewnić się, że wszystkie wybrane komputery mają tę samą platformę (64- lub 32-bitowy system
operacyjny).
7. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz pakiet instalatora utworzony w rozwiązaniu ESET PROTECT lub konsoli
internetowej ESET PROTECT Cloud. Możesz także wybrać opcję Użyj pakietu instalacyjnego ESET offline.
Pakiet ten ma postać pliku .dat i jest tworzony z poziomu programu Live Installer (tylko ESET PROTECT Cloud).
Jeśli na komputerze lokalnym nie są zainstalowane dodatkowe aplikacje zabezpieczające, anuluj zaznaczenie
pola wyboru Użyj narzędzia ESET AV Remover. Narzędzie ESET AV Remover może usunąć niektóre aplikacje.
8. Wprowadź poświadczenia logowania dla komputerów docelowych. Jeśli komputery należą do domeny,
wprowadź poświadczenia administratora domeny. W przypadku logowania przy użyciu lokalnych
poświadczeń administracyjnych niezbędne jest wyłączenie zdalnej kontroli konta użytkownika na
komputerach docelowych. Opcjonalnie możesz zaznaczyć pole wyboru Użyj poświadczeń bieżącego
użytkownika, aby poświadczenia logowania zostały automatycznie wprowadzone.
9. Wybierz metodę wdrażania służącą do uruchamiania programów na komputerach zdalnych. Metoda
Wbudowana to ustawienie domyślne obsługujące komunikaty o błędach systemu Windows. PsExec to
narzędzie zewnętrzne stanowiące alternatywę dla metody wbudowanej. Wybierz jedną z tych opcji i kliknij
przycisk Dalej.
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Jeśli wybrano PsExec, wdrożenie zakończy się niepowodzeniem, ponieważ narzędzie nie może
zaakceptować Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego PsExec. Aby przeprowadzić pomyślne
wdrożenie, otwórz wiersz polecenia i uruchom ręcznie polecenie PsExec.
10. Po rozpoczęciu instalacji zostanie wyświetlony komunikat „Powodzenie”. Kliknij przycisk Zakończ, aby
ukończyć wdrażanie. Jeśli wdrażanie nie powiedzie się, możesz wyeksportować listę komputerów, w
przypadku których wystąpiło niepowodzenie. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Eksportuj komputery
zakończone niepowodzeniem, wybierz plik .txt, w którym chcesz zapisać listę, a następnie kliknij opcję
Eksportuj komputery zakończone niepowodzeniem.

Na komputerze klienckim można zapoznać się z dziennikiem stanu (jego lokalizacja to
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html), aby sprawdzić, czy agent ESET
Management działa prawidłowo.
Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W przypadku problemów z wdrożeniem
należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów lub sprawdzonymi przykładowymi
scenariuszami wdrażania agenta ESET Management.
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Importowanie listy komputerów
Aby kontynuować wdrażanie ESET Management Agent i produktu zabezpieczającego ESET opisane w poprzednim
rozdziale, należy wykonać poniższe czynności:
1. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i kliknij przycisk Dalej.
2. Należy wybrać jedną z następujących opcji:
• Plik tekstowy (jeden komputer na wiersz): plik z nazwami hostów lub adresami IP. Każdy adres IP oraz
każda nazwa hosta musi się znajdować w nowym wierszu.
• Eksport z konsoli zarządzania: Plik z nazwami hostów lub adresami IP wyeksportowany z konsoli
internetowej ESET PROTECT.
3. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik, który chcesz przesłać, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Zostaną wyświetlone wybrane komputery przeznaczone do wdrażania zdalnego. Upewnij się, że zostały
dodane wszystkie komputery, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Należy upewnić się, że wszystkie wybrane komputery mają tę samą platformę (64- lub 32-bitowy system
operacyjny).
5. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz pakiet instalatora utworzony w rozwiązaniu ESET PROTECT lub konsoli
internetowej ESET PROTECT Cloud. Możesz także wybrać opcję Użyj pakietu instalacyjnego ESET offline.
Pakiet ten ma postać pliku .dat i jest tworzony z poziomu programu Live Installer (tylko ESET PROTECT Cloud).
Jeśli na komputerze lokalnym nie są zainstalowane dodatkowe aplikacje zabezpieczające, anuluj zaznaczenie
pola wyboru Użyj narzędzia ESET AV Remover. Narzędzie ESET AV Remover może usunąć niektóre aplikacje.
6. Wprowadź poświadczenia logowania dla komputerów docelowych. Jeśli komputery należą do domeny,
wprowadź poświadczenia administratora domeny. W przypadku logowania przy użyciu lokalnych
poświadczeń administracyjnych niezbędne jest wyłączenie zdalnej kontroli konta użytkownika na
komputerach docelowych. Opcjonalnie możesz zaznaczyć pole wyboru Użyj poświadczeń bieżącego
użytkownika, aby poświadczenia logowania zostały automatycznie wprowadzone.
7. Wybierz metodę wdrażania służącą do uruchamiania programów na komputerach zdalnych. Metoda
Wbudowana to ustawienie domyślne obsługujące komunikaty o błędach systemu Windows. PsExec to
narzędzie zewnętrzne stanowiące alternatywę dla metody wbudowanej. Wybierz jedną z tych opcji i kliknij
przycisk Dalej.
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Jeśli wybrano PsExec, wdrożenie zakończy się niepowodzeniem, ponieważ narzędzie nie może
zaakceptować Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego PsExec. Aby przeprowadzić pomyślne
wdrożenie, otwórz wiersz polecenia i uruchom ręcznie polecenie PsExec.
8. Po rozpoczęciu instalacji zostanie wyświetlony komunikat „Powodzenie”. Kliknij przycisk Zakończ, aby
ukończyć wdrażanie. Jeśli wdrażanie nie powiedzie się, możesz wyeksportować listę komputerów, w
przypadku których wystąpiło niepowodzenie. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Eksportuj komputery
zakończone niepowodzeniem, wybierz plik .txt, w którym chcesz zapisać listę, a następnie kliknij opcję
Eksportuj komputery zakończone niepowodzeniem.

Na komputerze klienckim można zapoznać się z dziennikiem stanu (jego lokalizacja to
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html), aby sprawdzić, czy agent ESET
Management działa prawidłowo.
Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W przypadku problemów z wdrożeniem
należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów lub sprawdzonymi przykładowymi
scenariuszami wdrażania agenta ESET Management.
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Ręczne dodawanie komputerów
Aby kontynuować wdrażanie ESET Management Agent i produktu zabezpieczającego ESET opisane w poprzednim
rozdziale, należy wykonać poniższe czynności:
1. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i kliknij przycisk Dalej.
2. Wprowadź ręcznie nazwy hostów lub adresy IP, a następnie kliknij przycisk Dalej. Każdy adres IP oraz każda
nazwa hosta musi się znajdować w nowym wierszu.
Należy upewnić się, że wszystkie wybrane komputery mają tę samą platformę (64- lub 32-bitowy system
operacyjny).
3. Zostaną wyświetlone wybrane komputery przeznaczone do wdrażania zdalnego. Upewnij się, że zostały
dodane wszystkie komputery, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz pakiet instalatora utworzony w rozwiązaniu ESET PROTECT lub konsoli
internetowej ESET PROTECT Cloud. Możesz także wybrać opcję Użyj pakietu instalacyjnego ESET offline.
Pakiet ten ma postać pliku .dat i jest tworzony z poziomu programu Live Installer (tylko ESET PROTECT Cloud).
Jeśli na komputerze lokalnym nie są zainstalowane dodatkowe aplikacje zabezpieczające, anuluj zaznaczenie
pola wyboru Użyj narzędzia ESET AV Remover. Narzędzie ESET AV Remover może usunąć niektóre aplikacje.
5. Wprowadź poświadczenia logowania dla komputerów docelowych. Jeśli komputery należą do domeny,
wprowadź poświadczenia administratora domeny. W przypadku logowania przy użyciu lokalnych
poświadczeń administracyjnych niezbędne jest wyłączenie zdalnej kontroli konta użytkownika na
komputerach docelowych. Opcjonalnie możesz zaznaczyć pole wyboru Użyj poświadczeń bieżącego
użytkownika, aby poświadczenia logowania zostały automatycznie wprowadzone.
6. Wybierz metodę wdrażania służącą do uruchamiania programów na komputerach zdalnych. Metoda
Wbudowana to ustawienie domyślne obsługujące komunikaty o błędach systemu Windows. PsExec to
narzędzie zewnętrzne stanowiące alternatywę dla metody wbudowanej. Wybierz jedną z tych opcji i kliknij
przycisk Dalej.
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Jeśli wybrano PsExec, wdrożenie zakończy się niepowodzeniem, ponieważ narzędzie nie może
zaakceptować Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego PsExec. Aby przeprowadzić pomyślne
wdrożenie, otwórz wiersz polecenia i uruchom ręcznie polecenie PsExec.
7. Po rozpoczęciu instalacji zostanie wyświetlony komunikat „Powodzenie”. Kliknij przycisk Zakończ, aby
ukończyć wdrażanie. Jeśli wdrażanie nie powiedzie się, możesz wyeksportować listę komputerów, w
przypadku których wystąpiło niepowodzenie. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Eksportuj komputery
zakończone niepowodzeniem, wybierz plik .txt, w którym chcesz zapisać listę, a następnie kliknij opcję
Eksportuj komputery zakończone niepowodzeniem.

Na komputerze klienckim można zapoznać się z dziennikiem stanu (jego lokalizacja to
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html), aby sprawdzić, czy agent ESET
Management działa prawidłowo.
Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W przypadku problemów z wdrożeniem
należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów lub sprawdzonymi przykładowymi
scenariuszami wdrażania agenta ESET Management.
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ESET Remote Deployment Tool — rozwiązywanie
problemów
Narzędzie Remote Deployment Tool firmy ESET można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej firmy ESET jako
autonomiczny komponent oprogramowania ESET PROTECT. Narzędzie do wdrażania jest przeznaczone do użycia
w małych oraz średnich sieciach i jest uruchamiane przy użyciu uprawnień administratora.
Narzędzie do wdrażania zdalnego firmy ESET jest przeznaczone do wdrażania agentów ESET Management
wyłącznie na komputerach klienckich z obsługiwanymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows.
Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem komunikatów o błędach z przyczyn
wymienionych w poniższej tabeli:
Komunikat o błędzie
Nie znaleziono ścieżki
sieciowej (kod błędu 0x35)

Możliwe przyczyny
• Klient nie jest osiągalny w ramach sieci, zapora blokuje komunikację
• W zaporze na kliencie lub w zaporze systemu Windows nie są otwarte porty
135, 137, 138, 139 oraz 445: wyjątek zezwalający na przychodzące udostępnianie
plików i drukarek nie jest w użyciu
• Nie udało się rozpoznać nazwy hosta klienta, należy używać prawidłowych
nazw komputerów w formacie FQDN

• W przypadku wdrażania z serwera dołączonego do domeny na kliencie
dołączonym do domeny należy użyć poświadczeń użytkownika należącego do
grupy administratorów domeny w formacie domena\administrator_domeny.
• W przypadku wdrażania z serwera na kliencie, który nie znajduje się w tej samej
domenie, należy wyłączyć zdalne filtrowanie kontroli konta użytkownika na
Odmowa dostępu (kod błędu
komputerze docelowym.
0x5)
• W przypadku wdrażania z serwera na kliencie, który nie znajduje się w tej samej
Nieprawidłowa nazwa
domenie, należy użyć poświadczeń użytkownika lokalnego należącego do grupy
użytkownika lub hasło (kod
administratorów w odpowiednim formacie. Nazwa komputera docelowego
błędu 0x52e)
zostanie automatycznie dodana do nazwy logowania.
• Nie ustawiono hasła do konta administratora
• Niewystarczające uprawnienia dostępu
• Udział administracyjny ADMIN$ nie jest dostępny
• Udział administracyjny IPC$ nie jest dostępny
• Włączona jest opcja Używaj prostego udostępniania plików
Pakiet instalacyjny nie jest
obsługiwany przez ten typ
procesora (kod błędu 1633)

Pakiet instalacyjny nie jest obsługiwany w przypadku danej platformy. Należy
utworzyć i pobrać pakiet instalacyjny dla właściwej platformy (64- lub 32bitowego systemu operacyjnego) w konsoli internetowej ESET PROTECT

Przekroczono limit czasu
semafora

Klient nie może uzyskać dostępu do udziału sieciowego z pakietem wdrożenia,
ponieważ w tym udziale jest wyłączony protokół SMB 1.0.

Wykonaj odpowiednie działania zmierzające do rozwiązania problemu zgodnie z możliwą przyczyną:
Możliwa przyczyna
Klient nie jest osiągalny w
ramach sieci
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Kroki rozwiązywania problemów
Wyślij polecenie ping do klienta z serwera ESET PROTECT. Jeśli uzyskasz odpowiedź,
spróbuj zalogować się zdalnie na komputerze klienckim (np. przez pulpit zdalny).

Możliwa przyczyna

Kroki rozwiązywania problemów

Zapora blokuje
komunikację

Sprawdź ustawienia zapory zarówno na serwerze, jak i na kliencie, a także
ustawienia wszelkich innych zapór, jakie działają pomiędzy tymi dwoma
komputerami (jeśli takie istnieją).
Po wdrożeniu porty 2222 i 2223 nie będą otwarte w zaporze. Sprawdź, czy te porty
są otwarte we wszystkich zaporach działających pomiędzy tymi dwoma
komputerami (klientem a serwerem).

Nie udało się rozpoznać
nazwy hosta klienta

Oto niektóre z możliwych rozwiązań problemów z serwerem DNS:
• Użycie polecenia nslookup w odniesieniu do adresu IP i nazwy hosta serwera
i/lub klientów, na których występują problemy z wdrożeniem agenta. Wynik
powinien być zgodny z informacjami uzyskanymi z komputera. Na przykład
polecenie nslookup w powiązaniu z nazwą hosta powinno ujawnić adres IP
widoczny w poleceniu ipconfig na danym hoście. Konieczne będzie
uruchomienie polecenia nslookup na klientach i na serwerze.
• Ręczne zbadanie rekordów serwera DNS w poszukiwaniu duplikatów.

Nie ustawiono hasła do
konta administratora

Ustaw odpowiednie hasło do konta administratora (hasło nie może być puste).

Niewystarczające
uprawnienia dostępu

Spróbuj użyć poświadczeń administratora domeny podczas tworzenia zadania
wdrożenia agenta. Jeśli komputer kliencki należy do grupy roboczej, skorzystaj z
lokalnego konta administratora na tym komputerze.
W przypadku systemów operacyjnych Windows 7 i nowszych konieczne jest
aktywowanie konta użytkownika Administrator w celu wykonania zadania
wdrożenia agenta. Można utworzyć użytkownika lokalnego należącego do grupy
administratorów lub włączyć wbudowane lokalne konto administratora.
Aby aktywować konto użytkownika Administrator:
1.Otwórz administracyjny wiersz polecenia
2.Wpisz następujące polecenie: net user administrator /active:yes

Udział administracyjny
ADMIN$ nie jest dostępny

Udział administracyjny ADMIN$ nie jest dostępny — na komputerze klienckim musi
zostać aktywowany zasób udostępniony. Sprawdź, czy jest on widoczny wśród
innych udziałów (Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne >
Zarządzanie komputerem > Foldery udostępnione > Udziały).

Udział administracyjny
IPC$ nie jest dostępny

Sprawdź, czy serwer jest w stanie uzyskać dostęp do udziału IPC$, wpisując na
serwerze następujące polecenie w wierszu polecenia:
net use \\clientname\IPC$gdzie clientname to nazwa komputera
docelowego.

Włączona jest opcja
Używaj prostego
udostępniania plików

Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Odmowa dostępu, a pracujesz w
środowisku mieszanym (w którym używane są zarówno domeny, jak i grupy
robocze), wyłącz opcję Używaj prostego udostępniania plików lub funkcję Użyj
Kreatora udostępniania na wszystkich komputerach, na których występuje
problem z wdrożeniem agenta. Dla przykładu w systemie Windows 7 przeprowadź
następujące działania:
• Kliknij przycisk Start, wpisz folder w polu wyszukiwania, a następnie kliknij
pozycję Opcje folderów. Kliknij kartę Widok i w polu Ustawienia zaawansowane
przewiń listę w dół, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru przy pozycji Użyj
Kreatora udostępniania.

Ochrona agenta
Agent ESET Management jest chroniony przy użyciu wbudowanego mechanizmu zabezpieczającego.
Udogodnienia związane z tą funkcją:
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• Zabezpieczenie przed modyfikowaniem wpisów w rejestrze agenta ESET Management (system HIPS)
• Brak możliwości modyfikowania, zastępowania, usuwania i zmieniania plików należących do agenta ESET
Management (system HIPS)
• Brak możliwości przerywania procesów agenta ESET Management
• Brak możliwości zatrzymania, wstrzymania, wyłączenia i odinstalowania usługi agenta ESET Management
lub utrudnienia jej działania w inny sposób
Niektóre zabezpieczenia są objęte funkcją systemu HIPS stanowiącego część produktu firmy ESET.
Aby zapewnić pełną ochronę agenta ESET Management, system HIPS musi być włączony na komputerze
klienckim.

Ustawienia ochrony hasłem
Oprócz stosowania wbudowanych mechanizmów zabezpieczających można zabezpieczyć dostęp do agenta ESET
Management hasłem (opcja dostępna wyłącznie w systemie Windows). Jeśli skonfigurowano funkcję ochrony
hasłem, nie można odinstalować ani naprawić agenta ESET Management bez podania prawidłowego hasła. W celu
ustawienia hasła do agenta ESET Management należy utworzyć odpowiednią politykę dla agenta ESET
Management.

Ustawienia agenta ESET Management
Określone ustawienia agenta ESET Management można skonfigurować przy użyciu polityki agenta ESET
Management. Dostępne są wstępnie zdefiniowane polityki agenta ESET Management. Na przykład Połączenie —
Łączenie co (interwał połączenia agenta) lub Raporty dotyczące aplikacji — Raporty dotyczące wszystkich
zainstalowanych aplikacji (nie tylko firmy ESET). Więcej informacji na temat sposobu wymuszania polityki na
podstawie lokalizacji zawiera niniejszy przykład.
Kliknij opcję Polityki i rozwiń pozycję Wbudowane polityki > ESET Management Agent, a następnie dokonaj
edycji istniejącej polityki lub utwórz nową.

Połączenie
• Serwery, z którymi ma zostać nawiązane połączenie — aby dodać szczegóły połączenia serwera ESET
PROTECT (nazwę hosta / adres IP i numer portu), kliknij pozycję Edytuj listę serwerów. Można zdefiniować
wiele serwerów ESET PROTECT. Może to być użyteczne na przykład po po zmianie adresu IP serwera ESET
PROTECT lub w przypadku przeprowadzania migracji.
• Limit danych — określ maksymalną liczbę bajtów przesyłanych danych.
• Interwał połączenia — wybierz regularny interwał i określ wartość czasu interwału połączenia (możesz
również skorzystać z wyrażenia CRON).
• Certyfikat — można zarządzać certyfikatami równorzędnymi agenta ESET Management. Kliknij opcję
Zmień certyfikat i wybierz certyfikat agenta ESET Management, którego należy użyć w agencie ESET
Management. Więcej informacji zawiera sekcja Certyfikaty równorzędne.
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Aktualizacje
• Interwał aktualizacji — interwał wyznaczający częstotliwość odbierania aktualizacji. Wybierz regularny
interwał i skonfiguruj ustawienia (możesz również skorzystać z wyrażenia CRON).
• Serwer aktualizacji — serwer aktualizacji, z którego agent ESET Management pobiera aktualizacje
modułów.
• Typ aktualizacji — tutaj można wybrać typ aktualizacji, które mają być pobierane. Wybierz opcję
Normalna lub Aktualizacja w wersji wstępnej. Wybranie opcji aktualizacji w wersji wstępnej nie jest zalecane
w przypadku systemów produkcyjnych, ponieważ wiąże się to z ryzykiem.
• Włącz automatyczne uaktualnianie — ta opcja dotyczy agenta ESET Management w wersji 8.1 i nowszych.
Domyślnie agent ESET Management jest automatycznie uaktualniany do najnowszej zgodnej wersji. Można
wyłączyć tę opcję, aby wyłączyć automatyczne uaktualnianie agenta ESET Management.

Ustawienia zaawansowane
• Serwer proxy HTTP — Przy użyciu serwera proxy można zapewnić ruch internetowy klientom w sieci i
replikację agentów do serwera ESET PROTECT.
oTyp konfiguracji serwera proxy
▪Globalny serwer proxy — można użyć jednego serwera proxy do replikacji agentów i do buforowania
usług ESET (np. aktualizacji).
▪Różne serwery proxy na usługę — można użyć jednego serwera proxy do replikacji agentów i innego
do buforowania usług ESET (np. aktualizacji).
oGlobalny serwer proxy — opcja ta jest dostępna tylko po wybraniu jej w opcji Typ konfiguracji serwera
proxy. Kliknij Edytuj i skonfiguruj ustawienia serwera proxy.
Dwie opcje poniżej są dostępne tylko po wybraniu opcji Różne serwery proxy na usługę. Możesz też stosować
tylko jedno z ustawień serwera proxy, np. skonfigurować tylko Usługi ESET i pozostawić wyłączoną opcję
Replikacja. Włącz Użyj połączenia bezpośredniego, gdy serwer proxy HTTP jest niedostępny, jeśli chcesz
umożliwić tę opcję awaryjną.
oReplikacja (do serwera zarządzania ESET) — skonfiguruj ustawienia połączenia serwera proxy, który
łączy agenta z serwerem.
oUsługi ESET — skonfiguruj ustawienia połączenia serwera proxy, który będzie buforował usługi ESET.
• Sygnał wznowienia — umożliwia serwerowi ESET PROTECT natychmiastową replikację agenta ESET
Management na komputerze klienckim poprzez EPNS. Jest to przydatne, jeśli użytkownik nie chce czekać na
regularny interwał, gdy agent ESET Management nawiązuje połączenie z serwerem ESET PROTECT. Na
przykład, gdy chce, aby zadanie zostało wykonane na klientach natychmiast, lub jeśli chce, aby polityka
została natychmiast wprowadzona.
• Zgodność — aby zezwalać na zarządzania produktami firmy ESET w wersji 5 lub starszej przy użyciu agenta
ESET Management, należy skonfigurować odpowiedni port nasłuchu. Ponadto produkty firmy ESET należy
skonfigurować tak, aby wysyłały raporty do tego portu, a adres serwera ESET PROTECT należy skonfigurować
jako localhost.
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• System operacyjny — do przekazywania określonych informacji lub problemów na komputer kliencki
należy użyć przełączników. Na przykład włącz opcję Zgłoś aplikacje zainstalowane przez firmę inną niż ESET,
aby umożliwić raportowanie zainstalowanych aplikacji innych firm.
• Repozytorium — lokalizacja repozytorium, w którym przechowywane są pliki instalacyjne.
Domyślne repozytorium to AUTOSELECT.

• Program ulepszania produktu — umożliwia włączanie i wyłączanie wysyłania raportów o awariach i
anonimowych danych telemetrycznych do firmy ESET.
• Zapisywanie w dzienniku — istnieje możliwość skonfigurowania szczegółowości dziennika i wybrania
poziomu informacji gromadzonych i zapisywanych w dzienniku — od poziomu Śledzenie (informacyjne) do
poziomu Krytyczny (najważniejsze informacje o decydującym znaczeniu). Najnowszy plik dziennika agenta
ESET Management można znaleźć na komputerze klienckim:
• Ustawienia — ochrona ustawień hasłem to funkcja zabezpieczająca agenta ESET Management (tylko w
systemie Windows). Ustaw hasło, aby włączyć ochronę agenta ESET Management. Po zastosowaniu polityki
nie można odinstalować ani naprawić agenta ESET Management bez podania hasła.
Zapomnienie hasła uniemożliwi odinstalowanie agenta ESET Management z komputera docelowego.

Przypisywanie
Określ klienty, które otrzymają tę politykę. Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i
dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz komputer, do którego chcesz zastosować politykę i kliknij przycisk OK.

Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.

Tworzenie polityki dla interwału połączenia agenta
ESET Management
W tym przykładzie utworzymy nową politykę związaną z interwałem połączenia agenta ESET Management. Po
zainstalowaniu programu ESET PROTECT i wdrożeniu agentów ESET Management oraz produktów ESET do obsługi
punktów końcowych na komputerach klienckich wartość interwału należy dostosować przy użyciu polityk do
wielkości infrastruktury.
Utwórz nową grupę statyczną. Dodaj nową politykę, klikając Polityki. Kliknij pozycję Czynności u dołu i wybierz
opcję Nowa.
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Podstawowe
W polu Nazwa wpisz nazwę nowej polityki (np. „Interwał połączenia agenta”). Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia
Wybierz opcję Agent ESET Management z menu rozwijanego Produkt.

108

Kliknij pozycję Interwał połączenia > Zmień interwał.

W polu Regularny interwał zmień wartość na preferowany czas trwania interwału (60 sekund to domyślny
interwał replikacji agenta ESET Management) i kliknij przycisk Zapisz.
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Przypisywanie
Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane
komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.
Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby
zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.
Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
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Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po
następnym połączeniu z serwerem programu ESET PROTECT (w zależności od interwału połączenia agenta).
Aby natychmiast zastosować politykę, można uruchomić czynność Wyślij sygnał wznowienia na obiektach
docelowych w obszarze Komputery.

Tworzenie polityki dla agenta ESET Management na
potrzeby połączenia z nowym serwerem ESET PROTECT
Ta polityka pozwala zmienić zachowanie agenta ESET Management przez modyfikację jego ustawień. Poniższe
rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas migracji urządzeń klienckich na nowy serwer ESET PROTECT.
Utwórz nową politykę, aby ustawić nowy adres IP serwera ESET PROTECT i przypisz tę politykę do wszystkich
komputerów klienckich. Wybierz pozycje Polityki > Nowa.

Podstawowe
W polu Nazwa wprowadź nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.
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Ustawienia
Wybierz pozycję Agent ESET Management z menu rozwijanego, rozwiń pozycję Połączenie i kliknij pozycję Edytuj
listę serwerów obok obszaru Serwery, z którymi można nawiązać połączenie.

Zostanie otwarte okno z listą adresów serwerów ESET PROTECT, z którymi agent ESET Management może się
połączyć. Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź adres IP nowego serwera ESET PROTECT w polu Host. Jeśli używasz
portu innego niż domyślny port 2222 serwera ESET PROTECT, podaj własny numer portu.
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W przypadku wielu wpisów na liście, za pomocą przycisków strzałek można zmieniać priorytet serwerów ESET
PROTECT. Upewnij się, że nowy serwer ESET PROTECT znajduje się na początku, klikając przycisk podwójnej
strzałki w górę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie
Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.
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Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane
komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.
Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby
zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.
Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
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Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po
następnym połączeniu z serwerem programu ESET PROTECT (w zależności od interwału połączenia agenta).
Aby natychmiast zastosować politykę, można uruchomić czynność Wyślij sygnał wznowienia na obiektach
docelowych w obszarze Komputery.

Tworzenie polityki włączania ochrony agenta ESET
Management hasłem
Wykonaj poniższe działania, aby utworzyć nową politykę, która będzie wymuszać podanie hasła w celu
zapewnienia ochrony agenta ESET Management. Gdy stosowane są ustawienia ochrony hasłem, nie można
odinstalować ani naprawić agenta ESET Management bez podania hasła. Szczegółowe informacje można znaleźć
w części Ochrona agenta.

Podstawowe
W polu Nazwa wprowadź nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.
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Ustawienia
Wybierz pozycję Agent ESET Management z listy rozwijanej, rozwiń pozycję Ustawienia zaawansowane, przejdź
do obszaru Konfiguracja i wpisz hasło w polu Ustawienia ochrony hasłem. To hasło będzie wymagane przy próbie
odinstalowania lub naprawienia agenta ESET Management na komputerze klienckim.
Pamiętaj, aby zapisać to hasło w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest ono niezbędne do odinstalowania
agenta ESET Management na komputerze klienckim. Po zastosowaniu polityki Ustawienia ochrony hasłem
nie jest dostępna inna standardowa metoda odinstalowania agenta ESET Management bez podania
prawidłowego hasła.

Przypisywanie
Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane
komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.
Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby
zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.
Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
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Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po
następnym połączeniu z serwerem programu ESET PROTECT (w zależności od interwału połączenia agenta).
Aby natychmiast zastosować politykę, można uruchomić czynność Wyślij sygnał wznowienia na obiektach
docelowych w obszarze Komputery.

Rozwiązywanie problemów — połączenie agenta
Jeśli komputer kliencki nie łączy się z serwerem ESET PROTECT, zalecamy lokalne rozwiązanie problemów z
agentem ESET Management na komputerze klienckim.
Domyślnie agent ESET Management jest synchronizowany z serwerem ESET PROTECT co minutę. Ustawienie to
można zmienić przez utworzenie nowej polityki dla parametru Interwał połączenia agenta ESET Management.
Należy sprawdzić najnowszy plik dziennika agenta ESET Management. Plik można znaleźć w tej lokalizacji:
Windows C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log
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• last-error.html — protokół (tabela) zawierający ostatni błąd zarejestrowany podczas pracy agenta ESET
Management.
• software-install.log — protokół tekstowy ostatniego zadania zdalnej instalacji wykonanego przez agenta
ESET Management.
• trace.log — szczegółowy raport uwzględniający całą aktywność agenta ESET Management, włącznie z
zarejestrowanymi błędami.
W celu włączenia pełnego rejestrowania danych przez agenta ESET Management w pliku trace.log
należy utworzyć fikcyjny plik o nazwie traceAll bez rozszerzenia i umieścić go w tym samym folderze, w
którym znajduje się plik trace.log, a następnie ponownie uruchomić komputer (aby tym samym
ponownie uruchomić usługę agenta ESET Management).
• status.html — tabela przedstawiająca aktualny stan komunikacji (synchronizacji) agenta ESET
Management z serwerem ESET PROTECT. Zapis zawiera również konfigurację serwera proxy HTTP, listę
stosowanych polityk (w tym stosowanych wyłączeń) oraz listę grup dynamicznych, do których należy
urządzenie.
Zalecamy przeczytanie naszego artykułu bazy wiedzy na temat używania pliku status.html do
rozwiązywania problemów z połączeniem agenta.

Oto najczęstsze problemy uniemożliwiające agentowi ESET Management połączenie się z serwerem ESET
PROTECT:
• Sieć wewnętrzna nie jest prawidłowo skonfigurowana. Należy się upewnić, że komputer, na którym jest
zainstalowany serwer ESET PROTECT, może się komunikować z komputerami klienckimi, na których jest
zainstalowany agent ESET Management.
• Serwer ESET PROTECT nie jest skonfigurowany do nasłuchu na porcie 2222.
• Usługa DNS nie działa prawidłowo lub zapora blokuje porty — należy zapoznać się z naszym wykazem
portów używanych przez program ESET PROTECT, a także przeczytać artykuł bazy wiedzy Adresy i porty,
które należy otworzyć w ustawieniach zapory innej firmy, aby zapewnić pełną funkcjonalność produktu firmy
ESET
• Używany jest błędnie wygenerowany certyfikat zawierający fałszywe lub ograniczone funkcje, które nie
pokrywają się z kluczem publicznym urzędu certyfikacji serwera ESET PROTECT — w celu rozwiązania tego
problemu należy utworzyć nowy certyfikat agenta ESET Management.

Rozwiązywanie problemów — wdrażanie agenta
Podczas wdrażania agenta ESET Management mogą wystąpić pewne problemy. Jeśli wdrożenie się nie powiedzie,
powodów może być kilka. Informacje w tej sekcji umożliwią:
oZnalezienie przyczyny niepowodzenia wdrożenia agenta ESET Management
oSprawdzenie możliwych przyczyn przy pomocy poniższej tabeli
oRozwiązanie problemu i pomyślne przeprowadzenie wdrożenia
118

System Windows
1. Aby dowiedzieć się, dlaczego wdrażanie agenta zakończyło się niepowodzeniem, przejdź do pozycji Raporty >
Automatyzacja, wybierz opcję Informacje dotyczące zadań wdrażania agenta z ostatnich 30 dni.
Zostanie wyświetlona tabela zawierająca informacje dotyczące wdrożenia. W kolumnie Postęp wyświetlane są
komunikaty o błędach dotyczące przyczyny niepowodzenia wdrożenia agenta.
Jeśli potrzebnych jest jeszcze więcej szczegółów, można zmienić szczegółowość dziennika śledzenia serwera ESET
PROTECT. Przejdź do obszaru Więcej > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Zapisywanie w dzienniku i z
menu rozwijanego wybierz opcję Błąd. Ponownie uruchom wdrażanie agenta, a jeśli zakończy się ono
niepowodzeniem, otwórz plik dziennika śledzenia serwera ESET PROTECT i zapoznaj się z najnowszymi wpisami
dziennika u dołu. W raporcie zostaną przedstawione sugestie dotyczące rozwiązania problemu.
Najnowszy plik można znaleźć w następującej lokalizacji:
Dziennik serwera C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\trace.log
ESET PROTECT
Dziennik agenta
ESET
Management

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

W celu włączenia pełnego rejestrowania danych przez agenta ESET Management w pliku trace.log należy
utworzyć fikcyjny plik o nazwie traceAll bez rozszerzenia i umieścić go w tym samym folderze, w którym
znajduje się plik trace.log, a następnie ponownie uruchomić komputer (aby tym samym ponownie
uruchomić usługę agenta ESET Management).
W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem agenta ESET Management należy zapoznać się z sekcją
Rozwiązywanie problemów — połączenie agenta.
2. Poniższa tabela zawiera kilka przyczyn niepowodzenia wdrożenia agenta:
Komunikat o
błędzie
Nie można
nawiązać
połączenia
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Możliwe przyczyny
• Klient nie jest osiągalny w ramach sieci, zapora blokuje komunikację
• W zaporze na kliencie lub w zaporze systemu Windows nie są otwarte porty 135, 137,
138, 139 oraz 445: wyjątek zezwalający na przychodzące udostępnianie plików i drukarek
nie jest w użyciu
• Nie udało się rozpoznać nazwy hosta klienta, należy używać prawidłowych nazw
komputerów w formacie FQDN

Komunikat o
błędzie

Możliwe przyczyny

Odmowa dostępu

• W przypadku wdrażania z serwera dołączonego do domeny na kliencie dołączonym do
domeny należy użyć poświadczeń użytkownika należącego do grupy administratorów
domeny w formacie: Domena\AdministratorDomeny
• W przypadku wdrażania z serwera dołączonego do domeny na kliencie dołączonym do
domeny można tymczasowo przenieść usługę serwera ESET PROTECT wyżej z usługi
sieciowej, by uruchamiać ją na koncie administratora domeny.
• W przypadku wdrażania z serwera na kliencie, który nie znajduje się w tej samej domenie,
należy wyłączyć zdalne filtrowanie kontroli konta użytkownika na komputerze docelowym.
• W przypadku wdrażania z serwera do klienta w innej domenie należy użyć poświadczeń
użytkownika lokalnego należącego do grupy administratorów w następującym formacie:
Administrator. Nazwa komputera docelowego zostanie automatycznie dodana do nazwy
logowania.
• Nie ustawiono hasła do konta administratora
• Niewystarczające uprawnienia dostępu
• Udział administracyjny ADMIN$ nie jest dostępny
• Udział administracyjny IPC$ nie jest dostępny
• Proste udostępnianie plików jest włączone

Nie znaleziono
pakietu w
repozytorium

• Łącze do repozytorium jest nieprawidłowe
• Repozytorium jest niedostępne
• Repozytorium nie zawiera wymaganego pakietu

Błąd 1603

• Sprawdź plik ra-agent-install.log. Można go znaleźć tutaj:
C:\Users\%user%\AppData\Local\Temp\ra-agent-install.log na komputerze docelowym.
• Jeśli błąd będzie się powtarzał, postępuj zgodnie z naszym artykułem bazy wiedzy.

3 Wykonaj odpowiednie działania zmierzające do rozwiązania problemu zgodnie z możliwą przyczyną:
• Klient nie jest osiągalny w ramach sieci — wyślij polecenie ping do klienta z serwera ESET PROTECT. Jeśli
uzyskasz odpowiedź, spróbuj zalogować się zdalnie na komputerze klienckim (np. przez pulpit zdalny).
• Zapora blokuje komunikację — sprawdź ustawienia zapory zarówno na serwerze, jak i na kliencie, a także
ustawienia wszelkich innych zapór, jakie działają pomiędzy tymi dwoma komputerami (jeśli takie istnieją).
• Nie udało się rozpoznać nazwy hosta klienta — oto możliwe (ale nie wszystkie) rozwiązania problemów z
serwerem DNS:
oUżycie polecenia nslookup w odniesieniu do adresu IP i nazwy hosta serwera i/lub klientów, na których
występują problemy z wdrożeniem agenta. Wynik powinien być zgodny z informacjami uzyskanymi z
komputera. Na przykład polecenie nslookup w powiązaniu z nazwą hosta powinno ujawnić adres IP
widoczny w poleceniu ipconfig na danym hoście. Polecenie nslookup będzie musiało być używane na
klientach i na serwerze.
oRęczne zbadanie rekordów serwera DNS w poszukiwaniu duplikatów.
• W zaporze nie są otwarte porty 2222 i 2223 — jak wyżej, sprawdź, czy te porty są otwarte we wszystkich
zaporach działających pomiędzy tymi dwoma komputerami (klientem a serwerem).
• Nie ustawiono hasła do konta administratora — ustaw odpowiednie hasło do konta administratora (hasło
nie może być puste).
• Niewystarczające uprawnienia dostępu — spróbuj użyć poświadczeń administratora domeny podczas
tworzenia zadania wdrożenia agenta. Jeśli komputer kliencki należy do grupy roboczej, skorzystaj z lokalnego
120

konta administratora na tym komputerze.
Po wdrożeniu porty 2222 i 2223 nie będą otwarte w zaporze. Sprawdź, czy te porty są otwarte we
wszystkich zaporach działających pomiędzy tymi dwoma komputerami (klientem a serwerem).
• Aby aktywować konto użytkownika Administrator:
1.Otwórz administracyjny wiersz polecenia
2.Wpisz następujące polecenie:
net user administrator /active:yes

• Udział administracyjny ADMIN$ nie jest dostępny — na komputerze klienckim musi być aktywowany
zasób udostępniony ADMIN$. Sprawdź, czy jest on widoczny wśród innych udziałów (Start > Panel
sterowania > Narzędzia administracyjne > Zarządzanie komputerem > Foldery udostępnione > Udziały).
• Udział administracyjny IPC$ nie jest dostępny — sprawdź, czy serwer jest w stanie uzyskać dostęp do
udziału IPC$, wpisując na serwerze następujące polecenie w wierszu polecenia:
net use \\clientname\IPC$, gdzie clientname to nazwa komputera docelowego

• Włączona jest opcja Używaj prostego udostępniania plików — jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie
Odmowa dostępu, a pracujesz w środowisku mieszanym (w którym używane są zarówno domeny, jak i
grupy robocze), wyłącz opcję Używaj prostego udostępniania plików lub funkcję Użyj Kreatora
udostępniania na wszystkich komputerach, na których występuje problem z wdrożeniem agenta. Dla
przykładu w systemie Windows 7 przeprowadź następujące działania:
oKliknij przycisk Start, wpisz folder w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Opcje folderów.
Kliknij kartę Widok i w polu Ustawienia zaawansowane przewiń listę w dół, a następnie usuń zaznaczenie
pola wyboru przy pozycji Użyj Kreatora udostępniania.
• Łącze do repozytorium jest nieprawidłowe — w konsoli internetowej ESET PROTECT przejdź do opcji
Więcej > Ustawienia, kliknij kolejno opcje Ustawienia zaawansowane > Repozytorium i sprawdź, czy adres
URL repozytorium jest prawidłowy.
• Nie znaleziono pakietu w repozytorium — ten komunikat o błędzie pojawia się zwykle, gdy nie można
nawiązać połączenia z repozytorium serwera ESET PROTECT. Sprawdź połączenie internetowe.

Systemy Linux i macOS
Jeśli nie udaje się przeprowadzić wdrożenia agenta w systemie Linux lub macOS, problem związany jest zwykle z
portem SSH. Na komputerze klienckim sprawdź, czy demon SSH jest uruchomiony, i w razie potrzeby uruchom go.
Po rozwiązaniu problemu ponownie uruchom wdrożenie agenta.

Przykładowe scenariusze wdrażania agenta ESET
Management
Ta sekcja zawiera cztery zweryfikowane scenariusze wdrażania programu ESET PROTECT.
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1.Wdrożenie z urządzenia serwera ESET PROTECT lub serwera ESET PROTECT w systemie Linux w obiektach
docelowych systemu Windows, które nie zostały przyłączone do domeny.
2.Wdrożenie z serwera ESET PROTECT z systemem Windows ze źródła z systemem Windows, które nie jest
przyłączone do domeny, w obiektach docelowych systemu Windows, które nie zostały przyłączone do
domeny.
3.Wdrożenie z urządzenia serwera ESET PROTECT lub serwera ESET PROTECT w systemie Linux w obiektach
docelowych systemu Windows, które zostały przyłączone do domeny.
4.Wdrożenie z serwera ESET PROTECT z systemem Windows ze źródła z systemem Windows, które jest
przyłączone do domeny, w obiektach docelowych systemu Windows, które zostały przyłączone do domeny.

Przykładowe scenariusze wdrażania agenta ESET
Management w obiektach docelowych
nieprzyłączonych do domeny
Poniższe instrukcje obejmują następujące scenariusze:
• Wdrożenie z urządzenia serwera ESET PROTECT lub serwera ESET PROTECT w systemie Linux w obiektach
docelowych systemu Windows, które nie zostały przyłączone do domeny.
• Wdrożenie z serwera ESET PROTECT z systemem Windows ze źródła z systemem Windows, które nie jest
przyłączone do domeny, w obiektach docelowych systemu Windows, które nie zostały przyłączone do
domeny.

Warunki wstępne:
• ta sama sieć lokalna.
• Działające nazwy FQDN, na przykład: desktop-win7.test.local odwzorowuje na adres 192.168.1.20 i
odwrotnie.
• Czysta instalacja systemu operacyjnego (pobranego ze strony MSDN) z wartościami domyślnymi.

Obiekty docelowe:
Windows 10 Enterprise
Windows 8,1 Enterprise
Windows 7 Enterprise

1. Utwórz użytkownika z hasłem, który jest członkiem grupy Administratorzy, na przykład: Administrator.
a.Uruchom program Microsoft Management Console. W tym celu otwórz konsolę Uruchom i wpisz w polu
mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
122

b.Dodaj przystawkę Użytkownicy i grupy lokalne z obszaru Plik > Dodaj/usuń przystawkę. Dodaj nowego
użytkownika do folderu Użytkownicy i wpisz w polach wymagane informacje (pamiętaj o wpisaniu hasła).
W sekcji Grupy otwórz obszar Właściwości grupy Administratorzy i dodaj do niej nowo utworzonego
użytkownika, klikając przycisk Dodaj. Wpisz nazwę logowania nowo utworzonego użytkownika w pozycji
Wprowadź nazwy obiektów do wybrania, a następnie zweryfikuj ją, klikając przycisk Sprawdź nazwy.
2. W obszarze Centrum sieci i udostępniania zmień ustawienia sieci z Sieć publiczna na Sieć prywatna, klikając
pozycję Sieć publiczna w lewej części sekcji Wyświetl aktywne sieci.
3. Wyłącz Zaporę systemu Windows dla sieci prywatnej, klikając opcję Włącz lub Wyłącz Zaporę systemu
Windows i wybierając opcję Wyłącz Zaporę systemu Windows w obszarze Ustawienia lokalizacji sieci
domowej lub firmowej.
4. Sprawdź, czy jest włączone udostępnianie plików i drukarek dla sieci prywatnej, klikając opcję Zmień
zaawansowane ustawienia udostępniania w obszarze Centrum sieci i udostępniania.
5. Wyłącz zdalne ograniczenia kontroli konta użytkownika:
a.Otwórz Edytor rejestru, wpisując polecenie regedit w konsoli Uruchom i znajdź klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

b.W pozycji System utwórz plik z nową wartością DWORD o nazwie
LocalAccountTokenFilterPolicy.
c.Otwórz utworzony plik i ustaw pozycję Dane wartości na wartość 1.

Konsola internetowa ESET PROTECT:
W konsoli internetowej ESET PROTECT utwórz nowe zadanie serwera Wdrażanie agenta:
1. Obiekty docelowe — wybierz docelowe komputery z systemem Windows.
2. Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wprowadź nazwę urządzenia FQDN lub adres IP serwera produktu
ESET PROTECT. (Nazwę urządzenia FQDN można znaleźć, klikając prawym przyciskiem myszy Komputer i
wybierając polecenie Właściwości. Nazwa FQDN jest wyświetlana obok pozycji Pełna nazwa komputera).
3. Nazwa użytkownika — wpisz Administrator (brak nazwy domeny ani prefiksu nazwy komputera) i podaj
hasło dla tego użytkownika.
4. Certyfikat ESET PROTECT — wybierz pozycję Nie wybrano certyfikatu i kliknij Certyfikat agenta.
5. Kliknij przycisk Zakończ, aby wykonać zadanie.

Przykładowe scenariusze wdrażania agenta ESET
Management w obiektach docelowych przyłączonych
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do domeny
Poniższe instrukcje obejmują następujące scenariusze:
• Wdrożenie z urządzenia serwera ESET PROTECT lub serwera ESET PROTECT w systemie Linux w obiektach
docelowych systemu Windows, które zostały przyłączone do domeny.
• Wdrożenie z serwera ESET PROTECT z systemem Windows ze źródła z systemem Windows, które jest
przyłączone do domeny, w obiektach docelowych systemu Windows, które zostały przyłączone do domeny.

Warunki wstępne:
• ta sama sieć lokalna.
• Działające nazwy FQDN, na przykład: desktop-win10.protect.local odwzorowuje na adres 10.0.0.2 i
odwrotnie.
• Czysta instalacja systemu operacyjnego (pobranego ze strony MSDN) z wartościami domyślnymi.
• Utworzona domena protect.local z nazwą netbios PROTECT.
• Utworzony użytkownik DomainAdmin, który jest członkiem grupy zabezpieczeń Domain Admins w
kontrolerze domeny.
• Każdy komputer dołączył do domeny protect.local z użytkownikiem DomainAdmin, który jest
administratorem.
• Użytkownik DomainAdmin może się zalogować na każdym komputerze i wykonywać lokalne zadania
administracyjne.
• Usługa serwera ESET PROTECT w systemie Windows działa tymczasowo z poświadczeniami użytkownika
PROTECT\DomainAdmin. Po wdrożeniu konto usługi sieciowej jest wystarczające (nie są wymagane żadne
zmiany w urządzeniu wirtualnym ani systemie Linux).

Obiekty docelowe:
Windows 10 Enterprise
Windows 8,1 Enterprise
Windows 7 Enterprise

1. Otwórz obszar Centrum sieci i udostępniania.
2. Sprawdź, czy sieć to sieć z domeną w sekcji Wyświetl aktywne sieci.
3. Wyłącz Zaporę systemu Windows dla sieci z domeną, klikając opcję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu
Windows i wybierając opcję Wyłącz Zaporę systemu Windows w obszarze Ustawienia lokalizacji sieci z
domeną.
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4. Sprawdź, czy jest włączone udostępnianie plików i drukarek dla Sieci domenowej, klikając opcję Zmień
zaawansowane ustawienia udostępniania w obszarze Centrum sieci i udostępniania.

Konsola internetowa ESET PROTECT:
W konsoli internetowej ESET PROTECT utwórz nowe zadanie serwera Wdrażanie agenta:
1. Obiekty docelowe — wybierz docelowe komputery z systemem Windows.
2. Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wprowadź nazwę urządzenia FQDN lub adres IP serwera produktu
ESET PROTECT. (Nazwę urządzenia FQDN można znaleźć, klikając prawym przyciskiem myszy Komputer i
wybierając polecenie Właściwości. Nazwa FQDN jest wyświetlana obok pozycji Pełna nazwa komputera).
3. Nazwa użytkownika — wprowadź nazwę domeny PROTECT\DomainAdmin (ważne jest, aby uwzględnić
całą domenę) i wpisz hasło dla tego użytkownika.
4. Certyfikat ESET PROTECT — wybierz pozycję Nie wybrano certyfikatu i kliknij Certyfikat agenta.
5. Kliknij przycisk Zakończ, aby wykonać zadanie.

ESET PROTECT Menu główne
Konsola internetowa ESET PROTECT umożliwia zarządzanie wszystkimi klientami. Dostęp do konsoli internetowej
ESET PROTECT można uzyskać z dowolnego urządzenia przy użyciu obsługiwanej przeglądarki. Menu główne jest
zawsze dostępne z lewej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy używany jest kreator. Kliknij
umożliwia rozwinięcie
menu z lewej strony ekranu. Menu można zwinąć, klikając ikonę
Zwiń.
W menu głównem po lewej stronie dostępne są główne sekcje programu ESET PROTECT i następujące elementy:
Panel kontrolny
Komputery
Wykrycia
Raporty
Zadania
Instalatory
Polityki
Powiadomienia
Przegląd stanu
Więcej

Panel kontrolny
Panel kontrolny to domyślna strona wyświetlana po pierwszym zalogowaniu się użytkownika do konsoli
internetowej ESET PROTECT. Wyświetlane są tam wstępnie zdefiniowane raporty dotyczące sieci. Przy użyciu kart
widocznych na górnym pasku menu można przełączać poszczególne panele kontrolne. Na każdym panelu
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kontrolnym znajduje się kilka raportów.

Czynności związane z panelami kontrolnymi
• Dodaj panel kontrolny — kliknij symbol
w górnej części nagłówka panelu kontrolnego, aby dodać nowy
panel kontrolny. Wprowadź nazwę nowego panelu kontrolnego i kliknij przycisk Dodaj panel kontrolny w
celu potwierdzenia. Zostanie utworzony nowy, pusty panel kontrolny.
• Przenieś — kliknij i przeciągnij nazwę panelu kontrolnego, aby zmienić jego położenie w stosunku do
pozostałych paneli kontrolnych.
• Panele kontrolne można dostosowywać, dodając nowe raporty i modyfikując istniejące, zmieniając ich
rozmiary oraz przesuwając i zmieniając ich rozmieszczenie.
• Wybierz panel kontrolny, kliknij
ikonę koła zębatego obok
i wybierz pozycję Ustaw jako domyślny,
aby używać tego panelu jako domyślnego panelu kontrolnego dla wszystkich nowych użytkowników konsoli
internetowej z dostępem do paneli kontrolnych.
Kliknij ikonę koła zębatego
rozwijanym:

obok wybranego panelu kontrolnego, aby uzyskać następujące opcje w menu

Odśwież stronę

Odśwież szablony raportów w tym panelu kontrolnym.

Usuń

Usuń panel kontrolny.

Zmień nazwę

Zmień nazwę panelu kontrolnego.

Zduplikuj

Utwórz kopię panelu kontrolnego o takich samych parametrach w grupie domowej
użytkownika.

Zmień układ

Wybierz nowy układ panelu kontrolnego. Zmiana spowoduje usunięcie aktualnych
szablonów z panelu kontrolnego.

Nie można dostosowywać następujących domyślnych paneli kontrolnych: Przegląd stanu, Przegląd
zabezpieczeń i ESET LiveGuard.
ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET
LiveGuard Advanced.
Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z
ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł,
które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.
W programie ESET PROTECT dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane panele kontrolne:

Przegląd stanu
Panel kontrolny Przegląd stanu to ekran, który jest domyślnie wyświetlany po zalogowaniu się do programu ESET
PROTECT (chyba że inny panel kontrolny został ustawiony jako domyślny). Dostępne są w nim ogólne informacje o
sieci.
Filtry urządzeń — liczba urządzeń zarządzanych na podstawie ostatniego zgłoszonego stanu. Możesz kliknąć każdy
z czterech kafelków, aby otworzyć listę urządzeń z zastosowanym filtrem.
Stan urządzenia — liczba urządzeń zarządzanych na podstawie kategorii zainstalowanego produktu (na
odpowiednich kartach). Jeśli w tej grupie nie wdrożono produktu zabezpieczającego, na karcie będzie widoczna
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opcja wdrożenia odpowiedniego pakietu instalacyjnego.
Stan połączenia — wyświetla listę ostatnich połączeń zarządzanych urządzeń.

Stan wersji komponentu
Wykres przedstawia stosunek aktualnych i nieaktualnych wersji składników ESET lub wersji produktów
zabezpieczających ESET.

Kliknij żółty/czerwony wykres przedstawiający nieaktualne składniki lub aplikacje i wybierz opcję Aktualizuj
zainstalowane składniki ESET, aby zainicjować aktualizację. Zobacz też Informacje o końcu okresu użytkowania
produktów biznesowych firmy ESET.
• Czerwony (starsza wersja) — starsza wersja składnika/produktu ESET lub wcześniejsza wersja z wykrytą
luką w zabezpieczeniach, która nie jest już obsługiwana i nie znajduje się już w repozytorium ESET.
• Żółty (nieaktualna wersja) — zainstalowana wersja składnika/produktu ESET jest nieaktualna, ale nadal
obsługiwana. Zwykle kolorem żółtym oznaczane są dwie wersje starsze niż najnowsza wersja, chyba że
zawierają niedawno wykrytą lukę w zabezpieczeniach.
• Zielony (OK) — zainstalowana jest najnowsza wersja składnika/produktu ESET lub zainstalowana wersja
jest ostatnią wersją składnika/produktu ESET zgodną z używaną konsolą internetową ESET PROTECT.
Wcześniejsze wersje składników/produktów ESET wyświetlają informację OK (na zielono) na wykresie,
jeśli w repozytorium ESET nie ma nowszej zgodnej wersji składnika/produktu dla określonej wersji
systemu operacyjnego lub platformy (x86, x64, ARM64).

• Niebieski (oczekiwanie) — automatyczne aktualizacje są włączone, a najnowsza wersja zostanie
zainstalowana automatycznie. Przeczytaj więcej informacji na temat automatycznych aktualizacji:
oESET Management Agenty
oProdukty zabezpieczające ESET
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Jeśli składniki ESET nie są aktualizowane przez dłuższy czas, można je zaktualizować ręcznie, klikając
niebieski wykres i wybierając opcję Aktualizuj składniki ESET.
Alternatywnie można użyć zadania klienta Aktualizacja składników ESET PROTECT do aktualizacji
agentów oraz zadania klienta Instalacja oprogramowania do uaktualnienia produktów
zabezpieczających ESET.
• Szary (nieznany) — wersja składnika/produktu ESET nie jest rozpoznawana (na przykład krótko po nowej
instalacji produktu ESET).

Stan zarządzania — liczba urządzeń zarządzanych i chronionych (urządzeń klienckich z zainstalowanym zarówno
agentem ESET, jak i produktem zabezpieczającym), zarządzanych (urządzeń klienckich z samym agentem),
niezarządzanych (urządzeń klienckich w sieci, które są rozpoznawane przez program ESET PROTECT, ale nie mają
agenta) oraz nieautoryzowanych (urządzeń klienckich nierozpoznawanych przez program ESET PROTECT, ale
wykrywanych przez komponent Rogue Detection Sensor).
Kanał informacyjny RSS — kanał RSS zawierający informacje z witryny WeLiveSecurity oraz portalu bazy wiedzy
ESET. Po kliknięciu ikony koła zębatego w kanale RSS można wybrać opcję Wyłącz automatyczne odtwarzanie
kanału, wyłączyć poszczególne źródła kanałów lub wybrać opcję Wyłącz kanał informacyjny RSS.

Przegląd incydentów
Ten panel kontrolny zapewnia przegląd nierozwiązanych wykryć z ostatnich 7 dni, włącznie z ich poziomem,
metodą wykrycia, stanem rozwiązania oraz 10 komputerów/użytkowników z największą liczbą wykryć.

ESET LiveGuard
Jeśli używasz produktu ESET LiveGuard Advanced, znajdziesz tutaj przegląd przydatnych raportów ESET LiveGuard
Advanced. Kliknij ikonę koła zębatego
u góry (obok ) i wybierz Ukryj/wyświetl ESET LiveGuard, aby
ukryć/wyświetlić panel kontrolny.

Komputery
Na tym panelu kontrolnym widoczne jest zestawienie komputerów klienckich, przedstawiające między innymi
stan ich ochrony, systemy operacyjne i stan aktualizacji.

Stan wydajności serwera
Na tym panelu kontrolnym można wyświetlać informacje dotyczące samego serwera ESET PROTECT, między
innymi obciążenie serwera, klienty, na których występują problemy, obciążenie procesora i połączenia z bazą
danych.

Wykrycia antywirusowe
Tutaj wyświetlane są raporty z modułu antywirusowego działającego w ramach produktów zabezpieczających
komputery klienckie, dotyczące między innymi aktywnych wykryć, wykryć w ciągu ostatnich 7/30 dni itd.

Wykrycia zapory
Zdarzenia zapory dotyczące połączonych klientów uszeregowane według stopnia ważności, czasu zgłoszenia itd.
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Aplikacje ESET
Ten panel kontrolny umożliwia wyświetlanie informacji na temat zainstalowanych aplikacji firmy ESET.

Ochrona oparta na chmurze
Ochrona oparta na chmurze — ten panel kontrolny zawiera przegląd raportów ochrony opartej na chmurze (ESET
LiveGrid®, a jeśli masz kwalifikującą się licencję, również ESET LiveGuard Advanced).

Czynności w raporcie panelu kontrolnego
Zmień rozmiar

Kliknij, aby wyświetlić raport w trybie pełnoekranowym.

Odśwież

Odśwież szablon raportu.

Pobieranie

Kliknij przycisk Pobierz, aby wygenerować i pobrać raport. Można wybrać format
pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych
tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w
formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu,
zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.

Zmień

Zmień szablon raportu na inny z listy szablonów.

Edytuj szablon raportu

Edytuj istniejący szablon raportu. Można użyć tych samych ustawień i opcji co w
przypadku tworzenia nowego szablonu raportu.

Ustaw przedział
czasowy odświeżania

Ustaw niestandardową częstotliwość odświeżania szablonu.

Zaplanuj

Zaplanuj raport — można zmodyfikować zaplanowany element wyzwalający, opcje
ograniczania i ustawienia dostarczania raportu. Wszystkie zaplanowane raporty
znajdują się na karcie Zaplanowane raporty.

Usuń

Usuń szablon raportu z panelu kontrolnego.

Zmień nazwę

Zmień nazwę szablonu raportu.

Ta komórka

Wybierz nowy układ panelu kontrolnego. Zmiana spowoduje usunięcie aktualnych
szablonów z panelu kontrolnego.

Uprawnienia do panelu kontrolnego
Praca z panelami kontrolnymi wymaga odpowiednich uprawnień użytkownika. W panelu kontrolnym można
korzystać wyłącznie z szablonów raportów zapisanych grupie, do której użytkownik ma uprawnienia dostępu. Jeśli
użytkownikowi nie przypisano uprawnień do obszarów Raporty i Panel kontrolny, w sekcji Panel kontrolny nie
będą widoczne żadne dane. Administrator domyślnie widzi wszystkie dane.
• Odczyt — użytkownik może wyświetlać listę szablonów raportów oraz ich kategorie. Użytkownik może
również generować raporty na podstawie szablonów. Użytkownik może odczytywać własny panel
kontrolny.
• Użycie — użytkownik może modyfikować własny panel kontrolny za pomocą dostępnych szablonów
raportów.
• Zapis — tworzenie/modyfikowanie/usuwanie szablonów raportów oraz ich kategorii.
Wszystkie szablony domyślne znajdują się w grupie Wszystkie.
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Przechodzenie do szczegółów
Możesz użyć funkcji analizy panelu kontrolnego, aby zapoznać się ze szczegółowymi danymi. Umożliwia ona
dokonanie interaktywnego wyboru określonych elementów z podsumowania i wyświetlenie ich szczegółowych
danych. Przypomina to wykonanie zbliżenia badanego elementu przez przechodzenie od informacji zawartych w
podsumowaniu do szczegółów, by uzyskać dalsze informacje o konkretnym elemencie. Zwykle występuje wiele
warstw, które można poddać bardziej szczegółowej analizie.
Dostępnych jest kilka opcji analizy:
• Wyświetlenie opcji Szczegółowe informacje — nazwa i opis komputera, nazwa grupy statycznej itd.
Wyświetlenie oryginalnych (niezagregowanych) danych dotyczących klikniętego wiersza.
• Wyświetlenie opcji Tylko „Wartość” — włącza pokazywanie tylko danych z wybranym poziomem
ważności: informacje, krytyczne, zagrożenie bezpieczeństwa, powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa itd.
• Rozwinięcie kolumny „wartość” — powoduje wyświetlenie informacji zagregowanych (zwykle liczby lub
sumy). Jeśli na przykład w kolumnie jest tylko liczba, to kliknięcie opcji Rozwinięcie kolumny Komputer
spowoduje wyświetlenie wszystkich danych szczegółowych dotyczących komputerów.
• Wyświetlenie opcji Na stronie komputery (wszystko) — przekierowanie na stronę Komputery
(wyświetlenie wyników dotyczących tylko 100 elementów).

Czynności wykonywane jednym kliknięciem
Raporty z informacją o wykrytych problemach zawierają dodatkowe opcje analizy dostępne po kliknięciu pozycji w
tabeli/na wykresie:
• „Zadanie rozwiązania wybranego alertu” — można rozwiązać alert, wybierając sugerowane zadanie, które
zostanie niezwłocznie uruchomione.
Jeśli alertu nie można rozwiązać przy użyciu zadania, ale można to zrobić przy użyciu ustawienia polityki,
wyświetlane są następujące opcje:
oZarządzanie politykami
oNowa polityka
• Przeszukaj Internet — wywołuje wyszukiwanie Google dla wybranego alertu. Możesz użyć tej opcji, jeśli
nie ma sugerowanego rozwiązania (zadanie lub ustawienie polityki) dla wybranego alertu.
Wyniki uzyskane w ramach przechodzenia do szczegółów innych raportów obejmują tylko 1000 pierwszych
elementów.
Aby wygenerować i pobrać raport, należy kliknąć opcję Wygeneruj i pobierz. Można wybrać format pliku .pdf lub
.csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako
separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu,
zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.
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Komputery
Tutaj wyświetlane są wszystkie urządzenia klienckie, które zostały dodane w programie ESET PROTECT. Są one
podzielone na grupy. Każde urządzenie jest przypisane do jednej grupy statycznej. Kliknięcie którejś z grup
dostępnych na liście (po lewej) spowoduje wyświetlenie członków tej grupy (klientów) w prawym okienku.
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Komputery niezarządzane
(klienty w sieci bez zainstalowanego agenta ESET Management lub produktu
zabezpieczającego ESET) wyświetlane są zwykle w grupie Zgubione i znalezione. Stan klienta wyświetlany w
konsoli internetowej ESET PROTECT jest niezależny od ustawień produktów zabezpieczających ESET na kliencie. Z
tego powodu nawet jeśli określony stan nie jest wyświetlany na kliencie, nadal jest zgłaszany do konsoli
internetowej ESET PROTECT. Klienty można przeciągać i upuszczać, aby przenosić je między grupami.
Kliknij przycisk Dodaj urządzenie i wybierz:
•

Komputery - Umożliwia dodanie komputerów do wybranej grupy statycznej.

•

Urządzenia mobilne - Umożliwia dodanie urządzeń mobilnych do wybranej grupy statycznej.

•
Synchronizacja za pośrednictwem serwera katalogowego — umożliwia uruchomienie zadania
Synchronizacja grupy statycznej.
Kliknij urządzenie, aby otworzyć nowe menu z czynnościami dostępnymi w przypadku tego urządzenia. Możesz też
zaznaczyć pole wyboru obok urządzenia i kliknąć przycisk Komputer na dolnym pasku. W menu Komputer zostaną
wyświetlone różne opcje w zależności od typu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych
typów i stanów ikon można znaleźć w legendzie ikon. Kliknij liczbę alertów w kolumnie Alerty, aby wyświetlić listę
alertów w sekcji Szczegóły komputera.
Ostatnie połączenie wyświetla datę i godzinę ostatniego połączenia zarządzanego urządzenia. Zielona kropka
wskazuje, że komputer łączył się mniej niż 10 minut temu. Informacje Ostatnie połączenie zostają wyróżnione w
celu wskazania braku połączenia komputera:
oŻółty (błąd) — komputer nie połączył się przez 2–14 dni.
oCzerwony (ostrzeżenie) — komputer nie połączył się od ponad 14 dni.
Ikona Inspect
otwiera sekcję Konsola internetowa ESET Inspect Komputery. ESET Inspect jest dostępny tylko
wtedy, gdy masz licencję ESET Inspect i ESET Inspect łączy się z ESET PROTECT. Użytkownik konsoli internetowej
potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect.

Filtrowanie widoku
Widok można filtrować na kilka sposobów:
• Filtr standardowy: Aby dodać kryteria filtrowania, kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz element(y) z listy. Wpisz
ciąg wyszukiwania lub wybierz elementy z menu rozwijanego w polach filtru i naciśnij Enter. Aktywne filtry są
wyróżnione kolorem niebieskim.
• Przy użyciu ikon stanu można filtrować komputery według wagi zagrożenia:
czerwony - błędy,
żółty ostrzeżenia,
zielony - OK i
szary - komputery niezarządzane. Ikona wagi zagrożenia oznacza bieżący stan
produktu ESET na danym komputerze klienckim. Z ikon tych można korzystać łącznie, włączając je i wyłączając.
Na przykład w celu wyświetlenia tylko komputerów z ostrzeżeniami należy pozostawić zaznaczoną wyłącznie
żółtą ikonę
(pozostałe ikony nie powinny być zaznaczone). Aby wyświetlane były zarówno komputery z
ostrzeżeniami , jak i z błędami , włączone powinny pozostać tylko te dwie ikony.
• Kliknij Dodaj filtr > Kategoria produktów i przy użyciu menu rozwijanego można wybrać typy urządzeń, które
mają być wyświetlane.
oWszystkie urządzenia — tę opcję należy wybrać z menu rozwijanego, aby ponownie wyświetlić wszystkie
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komputery klienckie bez ograniczeń (filtrowania). Aby ograniczyć liczbę pozycji wyświetlanych w widoku,
można używać różnych kombinacji opcji filtrowania.
oOchrona ESET — komputer jest chroniony przy użyciu produktu firmy ESET.
oESET PROTECT — poszczególne komponenty produktu ESET PROTECT, takie jak agent, RD Sensor, serwer
itp.
oInne — Shared Local Cache, Wirtualne urządzenie zabezpieczające, Łącznik ESET Inspect, ESET Full Disk
Encryption.
• Pole wyboru Pokaż podgrupy — umożliwia wyświetlanie podgrup w ramach wybranej grupy.
• Filtry zaawansowane można zobaczyć jako rozwijany panel filtrów na ekranie Komputery.

Filtry zaawansowane pokazują podgląd wartości różnych filtrów w czasie rzeczywistym oraz dokładną liczbę
wyników wyboru.
Podczas filtrowania dużych zestawów komputerów zaawansowane filtry pokazują, które wartości filtrów zwrócą
możliwą do opanowania liczbę wyników, co pozwoli na znacznie szybsze znalezienie odpowiednich urządzeń.
Kliknij elementy w kolumnach, aby zastosować filtr. Zastosowane filtry są wyświetlane na górze filtrów
zaawansowanych jako niebieskie bąbelki. Kliknij zastosowany filtr, aby przełączyć filtrowanie wartości równej
lub nierównej.

Kliknij ikonę koła zębatego
w kolumnie, aby posortować wartości w kolumnie, lub kliknij ikonę koła zębatego
u góry filtrów zaawansowanych. Użyj kreatora, aby dostosować ( dodać, usunąć,
zmienić
kolejność) wyświetlane kolumny. Aby dostosować kolumny, możesz też użyć funkcji przeciągania i upuszczania.
Kliknij Resetuj, aby zresetować kolumny tabeli do stanu domyślnego (domyślne dostępne kolumny w kolejności
domyślnej).
Filtrów zaawansowanych można używać tylko z grupami statycznymi. Grupy dynamiczne nie obsługują
filtrów zaawansowanych.
• Użyj grup dynamicznych lub raportów, aby przeprowadzić zaawansowane filtrowanie.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.
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Jeśli nie uda się znaleźć określonego komputera na liście, a wiadomo, że znajduje się on w infrastrukturze
ESET PROTECT, należy wyłączyć wszystkie filtry.

Szczegóły komputera
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komputera, należy wybrać komputer kliencki w grupie statycznej
lub dynamicznej i kliknąć opcję Szczegóły lub kliknąć nazwę komputera, aby wyświetlić panel boczny Podgląd
komputera po prawej stronie.
Ikona Inspect
otwiera sekcję Konsola internetowa ESET Inspect Komputery. ESET Inspect jest dostępny tylko
wtedy, gdy masz licencję ESET Inspect i ESET Inspect łączy się z ESET PROTECT. Użytkownik konsoli internetowej
potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect.
Okno informacji składa się z następujących elementów:

Przegląd:
Komputer
• Kliknij ikonę edycji , aby zmienić nazwę komputera lub jego opis. Można wybrać opcję Zezwalaj na
duplikację nazwy, jeśli jest już inny komputer zarządzany o tej samej nazwie.
• Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
• Nazwa FQDN — w pełni kwalifikowana nazwa domeny komputera
Jeśli komputery klienckie i serwer ESET PROTECT działają w usłudze Active Directory, możesz
zautomatyzować wypełnianie pól Nazwa i Opis przy użyciu zadania Synchronizacja grupy statycznej.

• Grupa nadrzędna — zmienianie nadrzędnej grupy statycznej komputera.
• IP — adres IP maszyny.
• Liczba stosowanych polityk — kliknij liczbę, aby wyświetlić listę zastosowanych polityk.
• Członek grup dynamicznych — lista grup dynamicznych, w których komputer kliencki był obecny podczas
ostatniej replikacji.

Sprzęt
Ten kafelek zawiera listę najważniejszych parametrów sprzętowych, informacje o systemie operacyjnym i
unikatowe identyfikatory. Kliknij kafelek, aby wyświetlić kartę Szczegóły — Sprzęt.

Alerty:
• Alerty — łącze do listy problemów z bieżącym komputerem.
• Liczba nierozwiązanych wykryć — liczba wykryć, które nie zostały rozwiązane. Kliknij liczbę, aby wyświetlić
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listę nierozwiązanych wykryć.
• Czas ostatniego połączenia —Ostatnie połączenie wyświetla datę i godzinę ostatniego połączenia
zarządzanego urządzenia. Zielona kropka wskazuje, że komputer łączył się mniej niż 10 minut temu.
Informacje Ostatnie połączenie zostają wyróżnione w celu wskazania braku połączenia komputera:
oŻółty (błąd) — komputer nie połączył się przez 2–14 dni.
oCzerwony (ostrzeżenie) — komputer nie połączył się od ponad 14 dni.
• Czas ostatniego skanowania — informacje o czasie ostatniego skanowania.
• Silnik detekcji — wersja silnika detekcji na urządzeniu docelowym.
• Zaktualizowano — stan aktualizacji.

Produkty i licencje
Lista składników ESET zainstalowanych na komputerze. Kliknij kafelek, aby wyświetlić kartę Szczegóły — Produkt i
licencje.

Szyfrowanie
Kafelek szyfrowanie jest widoczny tylko na stacjach roboczych, które obsługują ESET Full Disk Encryption.
• Kliknij przycisk Szyfruj komputer, aby uruchomić Kreatora aktywacji szyfrowania.
• Gdy szyfrowanie jest aktywne, kliknij przycisk Zarządzaj, aby zarządzać opcjami szyfrowania.
• Jeśli użytkownik nie jest w stanie zalogować się za pomocą swojego hasła lub jeśli zaszyfrowane dane na
stacji roboczej nie są dostępne z powodu problemu technicznego, to administrator może zainicjować proces
odzyskiwania szyfrowania.

ESET LiveGuard Advanced
Ten kafelek zawiera podstawowe informacje na temat usługi. Kafelek może mieć jeden z dwóch stanów:
• Biały — domyślny. Po aktywacji i uruchomieniu ESET LiveGuard Advanced kafelek pozostaje biały.
• Żółty — jeśli występuje problem z usługą ESET LiveGuard Advanced, kafelek zmieni kolor na żółty i
wyświetli informacje dotyczące problemu.
Dostępne działania:
• Włącz — ta opcja jest dostępna po zaimportowaniu licencji produktu. Wybierz ją, aby skonfigurować
zadanie aktywacji i politykę dla produktu ESET LiveGuard Advanced na wybranym komputerze.
Każde urządzenie z ESET LiveGuard Advanced musi mieć włączony system reputacji ESET LiveGrid® i
system informacji zwrotnych ESET LiveGrid®. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi urządzeń.
• Przesłane pliki – skrót do menu Przesłane pliki.
• Dowiedz się więcej — skrót do strony produktu.
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Użytkownicy
• Zalogowani użytkownicy (tylko komputery) — domeny i nazwy użytkowników zalogowanych na
urządzeniu.
• Przypisani użytkownicy
oKliknij Dodaj użytkownika, aby przypisać użytkownika z listy Użytkownicy komputerów do tego
urządzenia.
Komputer można przypisać maksymalnie do 200 użytkowników w jednej operacji.
oKliknij ikonę kosza

, aby usunąć przypisanie bieżącego użytkownika.

oKliknij nazwę przypisanego użytkownika, aby wyświetlić szczegóły jego konta.

Lokalizacja
Kafelek jest dostępny tylko dla urządzeń przenośnych. Urządzenia mogą zostać zlokalizowane w programie iOS
Apple Business Manager (ABM) tylko po aktywowaniu trybu zgubionego urządzenia.

Wirtualizacja
Kafelek pojawi się po oznaczeniu komputera jako wzorca klonowania i wyświetli ustawienia VDI. Kliknij ikonę koła
zębatego, aby zmienić ustawienia VDI.

Na dole dostępne są następujące przyciski:
• Kliknij przycisk Izolacja sieci, aby uruchomić zadania izolacji sieci na komputerze:
o

Odizoluj od sieci

o

Zakończ izolację od sieci

• Przycisk Wirtualizacja służy do konfiguracji komputera do klonowania. Jest on wymagany, gdy komputery są
klonowane lub sprzęt komputerowy ulega zmianie.
oOznacz jako główny do klonowania
oWyłącz wykrywanie sprzętu — na stałe wyłącza wykrywanie zmian sprzętu. Tego działania nie można
cofnąć!
oCofnij zaznaczenie jako źródło klonowania — usuń znacznik źródła. Po zastosowaniu tej opcji każde nowe
klonowanie spowoduje pojawienie się pytania.
Wykrywanie sprzętowego odcisku palca nie jest obsługiwane przez:
• systemy Linux, macOS, Android, iOS
• systemy zarządzane przez hosty agentów wirtualnych ESET (zabezpieczenia wirtualne ESET)
• komputery bez agenta ESET Management
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Konfiguracja:
Karta Konfiguracja — zawiera listę konfiguracji zainstalowanych produktów firmy ESET (agent ESET Management,
oprogramowanie ESET do obsługi punktów końcowych itp.). Dostępne działania to:
• Klikając przycisk Zażądaj konfiguracji, można utworzyć zadanie dla agenta ESET Management, w ramach
którego zgromadzi konfiguracje wszystkich zarządzanych produktów. Po przekazaniu zadania do agenta ESET
Management zostanie ono natychmiast wykonane, a wyniki zostaną przesłane do serwera ESET PROTECT
podczas następnego połączenia. Pozwoli to wyświetlić listę konfiguracji wszystkich zarządzanych produktów.
• Konfigurację można otworzyć za pomocą menu kontekstowego i przekonwertować na politykę. Aby
wyświetlić konfigurację w przeglądarce, należy ją kliknąć.
• Po otwarciu konfiguracji można ją skonwertować do polityki. Kliknij Konwertuj do polityki — bieżąca
konfiguracja zostanie przeniesiona to kreatora polityk i będzie można zmodyfikować i zapisać konfigurację
jako nową politykę.
• Pobierz konfigurację do celów diagnostyki i pomocy technicznej. Kliknij wybraną konfigurację, a potem
Pobierz do diagnostyki w menu rozwijanym.
Karta Stosowane polityki — lista polityk stosowanych do urządzenia. Jeśli zastosowano politykę dotyczącą
produktu firmy ESET lub funkcji produktu firmy ESET, które nie są zainstalowane na komputerze, wymieniona
polityka jest niedostępna.
Możesz zobaczyć polityki przypisane do wybranego urządzenia, a także polityki zastosowane do grup
zawierających to urządzenie.
Obok zablokowanych (nieedytowalnych) polityk znajduje się ikona kłódki
— są to określone reguły
wbudowane (na przykład polityki dotyczące automatycznych aktualizacji lub polityki ESET LiveGuard) lub
polityki, do których użytkownik ma prawo odczytu, ale nie ma prawa zapisu.
Po kliknięciu przycisku Zarządzaj politykami można zarządzać daną polityką, edytować ją, przypisać lub usunąć.
Polityki są stosowane zgodnie z ich kolejnością (kolumna Kolejność polityk). Aby zmienić priorytet stosowania
polityk, zaznacz pole wyboru obok polityki i kliknij przycisk Zastosuj wcześniej lub Zastosuj później.
Karta Zastosowane wyłączenia — lista wyłączeń zastosowanych do urządzenia.

Dzienniki (tylko komputery)
• SysInspector — aby uruchomić zadanie Żądanie dziennika programu SysInspector na wybranych
klientach, należy kliknąć opcję Zażądaj dziennika (tylko w systemie Windows). Po zakończeniu zadania na
liście dzienników ESET SysInspector pojawi się nowy wpis. Kliknij dziennik z listy, aby się z nim zapoznać.
• Log Collector — kliknij Uruchom Log Collector, aby uruchomić zadanie Log Collector. Po zakończeniu
zadania nowy wpis dodawany jest do listy dzienników. Kliknij dziennik na liście, aby go pobrać.
• Dzienniki diagnostyczne — kliknij Diagnostyka > Włącz, aby uruchomić tryb diagnostyczny na bieżącym
urządzeniu. Tryb diagnostyczny powoduje, że klient wysyła wszystkie dzienniki do serwera ESET PROTECT.
Można przeglądać wszystkie dzienniki w ciągu 24 godzin. Dzienniki są podzielone na pięć kategorii: Dziennik
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ochrony przed spamem, Dziennik zapory, Dziennik systemu HIPS, Dziennik kontroli dostępu do urządzeń i
Dziennik kontroli dostępu do stron internetowych. Kliknij pozycję Diagnostyka > Wyślij ponownie
wszystkie dzienniki, aby ponownie wysłać wszystkie dzienniki z agenta podczas następnej replikacji. Kliknij
pozycję Diagnostyka > Wyłącz, aby zatrzymać tryb diagnostyki.
Limit rozmiaru pliku na urządzenie w przypadku dostarczania dzienników wynosi 200 MB. Dostęp do
dzienników można uzyskać z konsoli internetowej w sekcji Szczegóły > Dzienniki. Jeśli dzienniki zebrane
przez zadanie są większe niż 200 MB, zadanie zakończy się niepowodzeniem. Jeśli zadanie nie powiedzie
się, można:
• Zebrać dzienniki lokalnie na urządzeniu.
• Zmienić szczegółowość dzienników i ponowić próbę wykonania zadania:
oW przypadku obiektów docelowych z systemem Windows użyj parametru /Targets:EraAgLogs, aby
zebrać tylko dzienniki agenta ESET Management.
oW przypadku obiektów docelowych z systemem Linux/macOS użyj parametru --no-productlogs, aby
wykluczyć dzienniki z zainstalowanego produktu zabezpieczającego firmy ESET.

Wykonania zadań
Lista wykonanych zadań. Widok można filtrować w celu zawężenia wyświetlanych wyników, sprawdzania
szczegółów, edytowania, duplikowania, usuwania oraz uruchamiania i ponownego uruchamiania zadań.

Zainstalowane aplikacje:
Wyświetlanie listy zainstalowanych programów na kliencie wraz ze szczegółami, takimi jak wersja, rozmiar, stan
zabezpieczeń itd. Raportowanie aplikacji innych firm (innych niż ESET) można włączyć za pomocą opcji Ustawienie
polityki agenta. Wybierz aplikację i kliknij Odinstaluj, aby ją usunąć. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie
parametrów dezinstalacji. Są to opcjonalne parametry wiersza polecenia na potrzeby instalatora (pakietu
instalacyjnego). Parametry dezinstalacji są unikatowe dla każdego z instalatorów oprogramowania. Więcej
informacji można znaleźć w dokumentacji danego produktu.
Jeśli dostępna jest aktualizacja produktu ESET, można go zaktualizować, klikając przycisk Aktualizuj produkty
ESET.
• ESET PROTECT 9.1 obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych
komputerach.
• Urządzenia iOS zgłaszają listę zainstalowanego oprogramowania do ESET PROTECT raz dziennie.
Użytkownicy nie mogą wymusić odświeżenia listy.

Alerty:
Wyświetla listę alertów wraz z ich szczegółami dotyczącymi między innymi: Problemu, Stanu, Produktu, Czasu
wystąpienia, Wagi zagrożenia itd. Dostęp do tej listy można uzyskać bezpośrednio z sekcji Komputery, klikając
liczbę alertów w kolumnie Alerty. Można zarządzać alertami przy użyciu czynności wykonywanych jednym
kliknięciem.

138

Pytania (tylko komputery)
Lista pytań związanych z klonowaniem znajduje się na karcie Pytania. Przeczytaj więcej na temat rozwiązywania
problemów dotyczących zmienionych lub sklonowanych komputerów.

Wykrycia i kwarantanna
• Wykrycia — wyświetlane są wszystkie typy wykryć, ale można je filtrować według Kategoria wykrycia —
Antywirus,
Zablokowane pliki,
ESET Inspect,
Zapora,
System HIPS oraz
Ochrona dostępu
do stron internetowych.
• Kwarantanna — lista wykryć poddanych kwarantannie ze szczegółami, takimi jak nazwa wykrycia, typ
wykrycia, nazwa obiektu, rozmiar, pierwsze wystąpienie, liczba, powód użytkownika itp.

Szczegóły
• Podstawowe — informacje o urządzeniu: Nazwa systemu operacyjnego, typ, wersja, numer seryjny,
nazwa FQDN itp. Ta sekcja zawiera również informacje o tym, czy urządzenie jest wyciszone, jak jest
zarządzane, kiedy było ostatnio aktualizowane i ile zastosowano polityk.
• Sprzęt — informacje o konfiguracji sprzętowej komputera, producencie, modelu oraz informacje o sieci
(IPv4, IPv6, podsieć, karta sieciowa...).
• Produkty i licencje — wersja bieżącego silnika detekcji, wersje zainstalowanych produktów ESET i używane
licencje.
• Szyfrowanie — jeśli używasz narzędzia ESET Full Disk Encryption, zobacz omówienie stanu szyfrowania
dysku.

Podgląd szczegółów urządzenia
W obszarze Komputery kliknij nazwę komputera, aby wyświetlić panel boczny Podgląd komputera po prawej
stronie. Panel boczny Podgląd komputera zawiera najważniejsze informacje o wybranym komputerze.
Czynności związane z podglądem komputera:
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•

Pokaż szczegóły — otwieranie menu Szczegóły komputera.

•

Dalej — pokaż następne urządzenie w panelu bocznym Podgląd komputera.

•

Wstecz – pokaż poprzednie urządzenie w panelu bocznym Podgląd komputera.

•

Zarządzaj zawartością dla szczegółów komputera – umożliwia zarządzanie wyświetlaniem i kolejnością

sekcji w panelu bocznym Podgląd komputera.
•

Zamknij — zamyka okno podglądu komputerów.

Usuwanie komputera z grupy urządzeń zarządzanych
Aby usunąć urządzenie z grupy urządzeń zarządzanych, kliknij Komputery, wybierz urządzenie > kliknij Zarządzaj
> Usuń . W oknie dialogowym pojawią się czynności, które należy wykonać, aby usunąć wybrany komputer z
grupy urządzeń zarządzanych.
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Zanim przejdziesz do następnego kroku, upewnij się, że poprzedni krok został prawidłowo wykonany. Jest
to konieczne do poprawnego usunięcia urządzenia.
1. Resetuj ustawienia Endpoint — kliknij opcję Zarządzaj politykami i usuń wszystkie zastosowane polityki,
aby umożliwić zarządzanie lokalnym urządzeniem. Zapoznaj się z tematem Reguły usuwania polityki w sekcji
Polityki. Jeśli do uzyskania dostępu do konfiguracji produktu Endpoint jest wymagane hasło, utwórz nową
politykę w celu usunięcia hasła (wybierz opcję ustawienia hasła, ale nic nie wpisuj). W przypadku komputerów
zaszyfrowanych za pomocą programu ESET Full Disk Encryption wykonaj procedurę odszyfrowywania.
2. Zatrzymaj zarządzanie komputerem — uruchom zadanie Zatrzymanie zarządzania lub odinstaluj agenta
ESET Management, lub produkt zabezpieczający firmy ESET z komputera. Spowoduje to wstrzymanie
połączenia między komputerem a ESET PROTECT.
3. Usuń komputer z bazy danych — gdy upewnisz się, że komputer nie jest już połączony z ESET PROTECT,
możesz go usunąć z listy zarządzanych urządzeń.
• Zaznacz pole wyboru Chcę dezaktywować zainstalowane produkty ESET, aby usunąć licencję ze
wszystkich produktów firmy ESET zainstalowanych na wybranym komputerze. Patrz również Dezaktywacja
produktów biznesowych firmy ESET.
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Grupy
Grupy można traktować jak foldery służące do kategoryzacji komputerów i innych obiektów.
W przypadku komputerów i urządzeń można korzystać z grup wstępnie zdefiniowanych oraz szablonów grup, a
także tworzyć nowe grupy. Istnieje możliwość dodawania komputerów klienckich do grup. Ułatwia to tworzenie i
utrzymywanie struktury komputerów zgodnej z uznaniem użytkownika. Komputery można dodawać do grupy
statycznej.
Zarządzanie grupami statycznymi odbywa się ręcznie, natomiast grupy dynamiczne są porządkowane
automatycznie na podstawie określonych kryteriów zawartych w szablonie. Gdy komputery są już umieszczone w
grupach, do grup tych można przypisywać polityki, zadania oraz ustawienia. Dana polityka, zadanie lub ustawienie
są następnie stosowane w odniesieniu do wszystkich elementów należących do danej grupy. Istnieją dwa typy
grup klientów:

Grupy statyczne
Grupy statyczne to grupy wybranych komputerów klienckich i innych obiektów. Komputery należące do tych grup
mają charakter statyczny i można je dodawać lub usuwać wyłącznie ręcznie, a nie na podstawie kryteriów
dynamicznych. Obiekt może należeć tylko do jednej grupy statycznej. Usunąć można wyłącznie grupę statyczną,
która nie zawiera żadnych obiektów.

Grupy dynamiczne
Grupy dynamiczne to grupy urządzeń (nie obiektów, takich jak zadania czy polityki), które stają się elementami
grupy po spełnieniu określonych kryteriów. Jeśli urządzenie klienckie nie spełnia tych kryteriów, zostaje usunięte z
grupy. Komputery spełniające kryteria są dodawane do grupy automatycznie (stąd określenie „dynamiczna” w
nazwie grupy).
Kliknij ikonę koła zębatego
grupy.

obok nazwy grupy, aby wyświetlić dostępne czynności dotyczące grupy i szczegóły

Komputery należące do danej grupy są wyświetlane w prawym okienku.

Czynności dotyczące grupy
Przejdź do sekcji Komputery i wybierz grupę, którą chcesz zarządzać. Kliknij ikonę koła zębatego
grupy. Pojawi się menu z następującymi opcjami:
Czynność dotycząca
grupy

Opis czynności dotyczącej grupy

obok nazwy

Dotyczy
Grupy
statyczne

Grupy
dynamiczne

Pokaż szczegóły

Pokazuje przegląd wybranej grupy.

✔

✔

Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego
✔
elementu.

✔

Wybrana grupa staje się grupą nadrzędną, jednak grupę
nadrzędną można zmienić później, podczas tworzenia
nowej grupy statycznej.

X

Nowa grupa
statyczna
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✔

Czynność dotycząca
grupy

Opis czynności dotyczącej grupy

Grupy
statyczne

Nowa grupa
dynamiczna

Wybrana grupa staje się grupą nadrzędną, jednak grupę
nadrzędną można zmienić później, podczas tworzenia
nowej grupy dynamicznej.

Nowe
powiadomienie

Pozwala utworzyć nowe powiadomienie.

Dodaj nowy
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Dotyczy

Pozwala dodać nowe urządzenie.

Grupy
dynamiczne

✔

✔

X

✔

✔

X

Czynność dotycząca
grupy
Zadania

Raporty
Zarządzanie
politykami
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Opis czynności dotyczącej grupy

Dotyczy
Grupy
statyczne

Grupy
dynamiczne

Pozwala wybrać zadania klienta do wykonania na
urządzeniach w grupie:
Skanuj — pozwala uruchomić zadanie Skanowanie na
żądanie na wszystkich klientach w wybranej grupie.
Aktualizacja:
•
Aktualizuj moduły — pozwala uruchomić zadanie
Aktualizacja modułów (ręczne uruchomienie aktualizacji).
•
Aktualizuj produkty firmy ESET — uruchom zadanie
Instalacja oprogramowania na komputerach z
przestarzałymi produktami zabezpieczającymi firmy
ESET.
•
Aktualizuj system operacyjny — uruchom zadanie
aktualizacji systemu operacyjnego na komputerach w
wybranej grupie.
Urządzenia mobilne — więcej informacji można
znaleźć w sekcji Działania związane z funkcją Anti-Theft.
•
Zarejestruj ponownie — umożliwia ponowne
zarejestrowanie urządzenia przenośnego.
•
Znajdź — umożliwia wysłanie zapytania o
współrzędne GPS urządzenia mobilnego.
•
Zablokuj — powoduje zablokowanie urządzenia w
przypadku wykrycia podejrzanych działań lub po
✔
oznaczeniu urządzenia jako zgubionego.
•
Odblokuj — powoduje odblokowanie urządzenia.
• Usuń kod dostępu — usuń kod dostępu z urządzenia
iOS/iPadOS.
•
Alarm / tryb „zgubiony” — zdalne uruchomienie
głośnego dźwięku alarmu, który zostanie wyemitowany
nawet wówczas, gdy w urządzeniu wyciszono dźwięki.
•
Reset do ustawień fabrycznych — spowoduje
nieodwracalne skasowanie wszystkich danych zapisanych
w urządzeniu.
Uruchom zadanie — umożliwia wybranie jednego lub
wielu zadań klienta i uruchomienie ich na wybranym
urządzeniu.
Nowe zadanie — pozwala utworzyć nowe zadanie
klienta. Umożliwia wybranie zadania i skonfigurowanie w
nim opcji ograniczania (opcjonalnie). Zadanie zostanie
dodane do kolejki zgodnie z ustawieniami zadania.
Ta opcja natychmiastowo uruchamia istniejące zadanie
wybrane z listy dostępnych zadań. W tym zadaniu nie
jest dostępny element wyzwalający, ponieważ zostanie
ono wykonane natychmiast.
Ostatnie zadania — lista ostatnich zadań klienta dla
wszystkich grup i komputerów.

✔

Pozwala wybrać i uruchomić raport z wybranej grupy.

✔

X

✔

✔

Zarządzanie politykami przypisanymi do wybranej grupy.

Czynność dotycząca
grupy

Opis czynności dotyczącej grupy

Dotyczy
Grupy
statyczne

Grupy
dynamiczne

Edytuj

Pozwala na edytowanie wybranej grupy. Stosowane są
takie same ustawienia, jak w przypadku tworzenia nowej ✔
grupy (statycznej lub dynamicznej).

✔

Przenoszenie

Można zaznaczyć grupę i przenieść ją do innej grupy w
charakterze podgrupy.

✔

✔

Usuń

Pozwala usunąć wybraną grupę.

✔

✔

Zastosuj wcześniej
Zastosuj później

Pozwala zmienić poziom priorytetu grupy dynamicznej.

X

✔

Importuj

Można zaimportować listę komputerów (zwykle jest to
plik tekstowy) jako elementy należące do wybranej
grupy. Jeśli komputery należą już do danej grupy, konflikt ✔
zostanie rozwiązany poprzez zastosowanie wybranej
czynności.

X

Ta opcja umożliwia eksportowanie elementów grup (a
także podgrup, jeśli je zaznaczono) na listę (w postaci
pliku .txt). Lista może zostać użyta podczas kontroli lub
zaimportowana w późniejszym czasie.

X

Eksportuj

✔

Szczegóły grupy
Po wybraniu działania dotyczącego grupy

Pokaż szczegóły, można zobaczyć przegląd wybranej grupy:

Przegląd:
W obszarze Przegląd można edytować ustawienia grupy, klikając
lub Dodaj opis. Możesz wyświetlić informacje
o umiejscowieniu grup oraz Grupę nadrzędną i Grupy podrzędne. Jeśli wybrana grupa to Grupa dynamiczna,
można również zobaczyć operację i reguły, w oparciu o które komputery są oceniane i przypisywane do grupy.

Zadania
Można wyświetlić i edytować zadania klienta przypisane do grupy.

Polityki
Można przypisać istniejącą politykę do grupy lub utworzyć nową politykę. Można wyświetlić i edytować polityki
przypisane do grupy.
Można zobaczyć tylko polityki przypisane do wybranej grupy. Nie można tutaj zobaczyć polityk
zastosowanych do poszczególnych komputerów w grupie.
Polityki są stosowane zgodnie z ich kolejnością (kolumna Kolejność polityk). Aby zmienić priorytet stosowania
polityk, zaznacz pole wyboru obok polityki i kliknij przycisk Zastosuj wcześniej lub Zastosuj później.
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Alerty:
Lista alertów z komputerów w grupie. Można zarządzać alertami przy użyciu czynności wykonywanych jednym
kliknięciem.

Wyłączenia
Lista wyłączeń zastosowanych do grupy.

Grupy statyczne
Grupy statyczne mają następujące przeznaczenie:
• Organizowanie urządzeń oraz tworzenie hierarchii grup i podgrup
• Organizowanie obiektów
• Funkcjonowanie jako grupy domowe użytkowników
Grupa domowa — Grupa domowa jest automatycznie wykrywana na podstawie przypisanego zestawu uprawnień
aktualnie aktywnego użytkownika.

Przykładowy scenariusz:
Aktualnie aktywne konto użytkownika ma prawo dostępu do zapisu dla zadania klienta instalacji
oprogramowania, a konto użytkownika Grupa domowa to "Department_1". Gdy użytkownik utworzy nowe
zadanie klienta instalacji oprogramowania, grupa "Department_1" zostanie automatycznie wybrana jako
Grupa domowa dla zadania klienta.
Jeśli wstępnie wybrana grupa domowa nie spełnia oczekiwań, można wybrać grupę domową ręcznie.
Grupy statyczne można tworzyć wyłącznie ręcznie. Urządzenia można przenosić do tych grup ręcznie. Każdy
komputer lub urządzenie mobilne może należeć tylko do jednej grupy statycznej. Zarządzanie grupami
statycznymi jest dostępne za pośrednictwem czynności związanych z grupami.
Istnieją dwie domyślne grupy statyczne:
• Wszystkie — jest to grupa główna obejmująca wszystkie urządzenia w sieci serwera ESET PROTECT. Grupa
ta domyślnie zawiera wszystkie obiekty utworzone przez administratora. Jest ona zawsze wyświetlana i nie
można zmienić jej nazwy. Dostęp do tej grupy umożliwia użytkownikom dostęp do wszystkich podgrup,
dlatego należy zachować ostrożność podczas nadawania takich uprawnień.
• Zgubione i znalezione — jest to grupa podrzędna grupy Wszystkie. Każdy nowy komputer nawiązujący
pierwsze połączenie z serwerem ESET PROTECT zostaje automatycznie wyświetlony w tej grupie. Nazwę tej
grupy można zmienić, a samą grupę można skopiować, jednak nie można jej usunąć ani przenieść.
Aby przenieść komputer do innej grupy statycznej, kliknij go, wybierz
grupę statyczną i kliknij przycisk OK.
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Przenieś do grupy > wybierz docelową

Grupę statyczną można usunąć wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:
• Użytkownik ma uprawnienia zapisu w odniesieniu do grupy
• Grupa jest pusta
Jeśli w grupie statycznej nadal znajdują się obiekty, operacja usuwania zakończy się niepowodzeniem. W
każdym menu z obiektami (np. Instalatory) znajduje się przycisk filtru Grupa dostępu.
Kliknięcie opcji Wybierz umożliwia wybranie grupy statycznej, co powoduje
wyświetlanie w widoku wyłącznie obiektów należących do danej grupy. Korzystając z widoku filtrowanego,
użytkownik może łatwiej przeprowadzać działania w odniesieniu do obiektów z jednej grupy.

Utwórz nową grupę statyczną.
Aby utworzyć nową grupę statyczną, kliknij pozycję Komputery, wybierz ikonę koła zębatego
statycznej i wybierz opcję Nowa grupa statyczna.

obok grupy

Podstawowe
Wprowadź nazwę i opis nowej grupy. Opcjonalnie możesz zmienić grupę nadrzędną. Domyślnie grupą nadrzędną
jest grupa, która była zaznaczona w momencie rozpoczęcia tworzenia nowej grupy statycznej. Aby zmienić grupę
nadrzędną, należy kliknąć opcję Zmień grupę nadrzędną i wybrać grupę nadrzędną z drzewa. Grupa nadrzędna
nowej grupy statycznej musi być grupą statyczną. Grupa dynamiczna nie może zawierać grup statycznych. Kliknij
przycisk Zakończ, aby utworzyć nową grupę statyczną.
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Importowanie klientów z usługi Active Directory
W celu zaimportowania klientów z usługi AD utwórz nowe zadanie serwera: Synchronizacja grupy statycznej.
Zaznacz grupę, do której chcesz dodać nowe komputery z usługi AD. Zaznacz również obiekty w usłudze AD, z
którą ma być przeprowadzona synchronizacja oraz określ sposób postępowania z duplikatami. Wprowadź
ustawienia połączenia z serwerem usługi AD i w pozycji Tryb synchronizacji wybierz opcję Active Directory/Open
Directory/LDAP.

Eksportowanie grup statycznych
Eksportowanie listy komputerów należących do struktury serwera ESET PROTECT jest proste. Można
wyeksportować listę i zachować ją jako kopię zapasową, którą można zaimportować w przyszłości, na przykład w
celu przywrócenia struktury grupy.
W grupach statycznych musi znajdować się co najmniej jeden komputer. Nie można wyeksportować pustej
grupy.
1. Przejdź do obszaru Komputery i wybierz grupę statyczną, którą chcesz wyeksportować.
2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję
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Eksportuj.

3. Jeśli wybrana grupa statyczna zawiera podgrupy z komputerami, można również wyeksportować komputery
z podgrup.

4. Plik zostanie zapisany w formacie .txt.
Nie ma możliwości eksportowania grup dynamicznych, ponieważ te grupy są jedynie łączami do
komputerów tworzonymi na podstawie kryteriów ustalonych w szablonach grup dynamicznych.

Importowanie grup statycznych
Pliki wyeksportowane z grup statycznych można zaimportować ponownie do konsoli internetowej ESET PROTECT i
dołączyć je do istniejącej struktury grup.
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1.Kliknij pozycję Komputery i wybierz dowolną grupę statyczną.
2.Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję

Importuj.

3.Kliknij opcję Przeglądaj i przejdź do pliku .txt.txt.
4.Wybierz plik grupy i kliknij opcję Otwórz. Nazwa pliku zostanie wyświetlona w polu tekstowym.
5.W celu rozwiązania konfliktów wybierz jedną z poniższych opcji:
• Nie twórz ani nie przenoś żadnych urządzeń, jeśli te same wpisy zostały znalezione w innym
miejscu.
Jeśli istnieją grupy statyczne, a komputery z pliku .txt znajdują się już w tych grupach, komputery te są
pomijane i nie są importowane. Wyświetlana jest odpowiednia informacja.
• Przenieś istniejące urządzenia, jeśli jeszcze nie istnieją na importowanych ścieżkach. Jeśli to
możliwe, zachowaj tylko zarządzane urządzenia na tej samej ścieżce.
Jeśli istnieją grupy statyczne, a komputery z pliku .txt znajdują się już w tych grupach, konieczne jest
przeniesienie komputerów do innych grup statycznych przed ich zaimportowaniem. Po zaimportowaniu
komputery te zostaną przeniesione z powrotem do grup wyjściowych, z których zostały przeniesione.
• Duplikuj istniejące urządzenia, jeśli jeszcze nie istnieją na importowanych ścieżkach.
Jeśli istnieją grupy statyczne, a komputery z pliku .txt znajdują się już w tych grupach, duplikaty tych
komputerów zostaną utworzone w ramach tej samej grupy statycznej. Przy komputerze oryginalnym
wyświetlane będą wówczas pełne informacje, a przy duplikacie wyłącznie nazwa komputera.
6.Kliknij opcję Importuj w celu zaimportowania grupy statycznej wraz zawartymi w niej komputerami.
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Drzewo grupy statycznej dla ESET Business Account /
ESET MSP Administrator
Jeśli importujesz licencje z ESET Business Account, struktura firmy w ESET Business Account (w tym witryny)
pojawi się w drzewie grupy statycznej (nowa funkcja w ESET PROTECT wersji 9.1).
Jeśli importujesz licencje z ESET MSP Administrator, struktura ESET MSP Administrator pojawi się w drzewie grupy
statycznej. Przeczytaj więcej o ESET PROTECT dla dostawców usług zarządzanych.

Struktura drzewa grupy statycznej dla ESET Business Account/ESET MSP
Administrator
Strukturę Drzewa grupy statycznej dla ESET Business Account/ESET MSP Administrator można wyświetlać w menu
Komputery w Drzewie grupy statycznej w obszarze Wszystkie >
Firmy.
Zalecamy korzystanie z konta online (ESET Business Account lub ESET MSP Administrator — zobacz także
Pierwsze kroki z ESET Business Account) i zsynchronizowanie go z ESET PROTECT, aby w pełni wykorzystać
potencjał ESET PROTECT.
Jeśli aktywowano ESET PROTECT za pomocą klucza licencyjnego lub licencji offline i nie zsynchronizowano
licencji z ESET Business Account lub ESET MSP Administrator, ESET Business Account ani ESET MSP
Administrator nie będą widoczne w strukturze drzewa grupy statycznej.

W obszarze
Firmy można zobaczyć jedno lub więcej drzew ESET Business Account lub ESET MSP Administrator,
w zależności od kont zsynchronizowanych w menu Zarządzanie licencjami.
Jeśli masz konto ESET MSP Administrator, zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi struktury podmiotów w
dostawcy usług zarządzanych.
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Synchronizacja witryn ESET Business Account
Jeśli masz witrynę ESET Business Account, ESET PROTECT automatycznie synchronizuje je z drzewem grupy
statycznej i przypisuje licencje z każdej witryny do odpowiedniej grupy statycznej witryny (oznaczonej ikoną
menu firmy
ESET Business Account.

)w

• Zalecamy korzystanie z automatycznie utworzonej witryny Grupy statyczne do zarządzania witrynami
(zamiast ręcznego tworzenia grup statycznych).
• Musisz utworzyć administratorów witryny i ręcznie przypisać im uprawnienia. Wybierz odpowiednią
grupę statyczną witryny jako grupę domową dla każdego administratora witryny i przypisz
administratorowi zestaw uprawnień dla tej samej grupy domowej.
Na przykład: jeśli masz dwie witryny (site1 i site2):
1.Utwórz użytkownika dla każdej witryny (site1_admin i site2_admin).
2.Opcjonalna: Przypisz odpowiednią grupę domową (witrynę) do każdego użytkownika (site1 do
site1_admin i site2 do site2_admin).
3.Utwórz zestaw uprawnień dla każdego użytkownika (site1_permissions dla site1_admin i
site2_permissions dla site2_admin).
4.Przypisz odpowiednią grupę statyczną do każdego zestawu uprawnień (site1 do site1_permissions i site2
do site2_permissions).
5.Przypisz wymagane funkcje i poziom dostępu każdego zestawu uprawnień (Odczyt, Użycie, Zapis).
6.Przypisz każdy zestaw uprawnień do odpowiedniego użytkownika (site1_permissions do site1_admin i
site2_permissions do site2_admin).
7.Teraz każdy administrator witryny może zobaczyć tylko swoją witrynę i jej obiekty (na przykład licencje).
Jeśli masz witrynę zsynchronizowaną w strukturze drzewa grupy statycznej i zmienisz nazwę witryny w ESET
Business Account, zostanie ona również zmieniona w programie ESET PROTECT.
Jeśli masz witrynę zsynchronizowaną w strukturze drzewa grupy statycznej i usuniesz witrynę w ESET Business
Account, jej ikona w ESET PROTECT zmieni się na .

Udostępniane obiekty
Struktura drzewa grupy statycznej w ESET Business Account lub ESET MSP Administrator zawiera dodatkowe
dedykowane grupy statyczne zwane obiektami udostępnionymi.
Za pomocą Obiektów udostępnionych można udostępniać obiekty konsoli internetowej (zasady, szablony grup
dynamicznych itp.) większej liczbie użytkowników z ograniczonym dostępem (dostęp do grup statycznych na tym
samym poziomie co Obiekty udostępnione lub pod nimi w strukturze drzewa):
1.Wybierz Obiekty udostępnione jako grupę dostępu dla obiektu konsola internetowa.
2.Przypisz uprawnienie Używanie do Obiektów udostępnionych.
• Upewnij się, że ograniczonym użytkownikom nie przypisano uprawnienia Zapis w Obiektach
udostępnionych, aby uniemożliwić im edycję. Uprawnienie Użycie jest wystarczające.
• Nie można przechowywać komputerów w Obiektach udostępnionych. Obiekty udostępnione nie są
widoczne w obszarze Grupy w menu Komputery.
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Grupy dynamiczne
Grupy dynamiczne można postrzegać jako filtry stanu komputera. Jeden komputer może zostać ujęty w więcej niż
jednym filtrze, dlatego może zostać przypisany do więcej niż jednej grupy dynamicznej. Grupy dynamiczne w
przeciwieństwie do grup statycznych mogą zawierać więcej niż jeden komputer kliencki.
Grupy dynamiczne to grupy klientów wybranych na podstawie określonych warunków. Dołączenie komputera do
określonej grupy dynamicznej wymaga spełnienia warunków zdefiniowanych w szablonie grupy dynamicznej.
Każdy szablon składa się z jednej lub kliku reguł. Te reguły można ustalić podczas tworzenia nowego szablonu. Jeśli
komputer kliencki nie spełnia tych kryteriów, zostaje usunięty z grupy. Jeśli spełnia zdefiniowane warunki, zostaje
dodany do grupy.
Sprawdzanie, czy urządzenie spełnia warunki dołączenia do grupy dynamicznej, odbywa się przy każdym jego
połączeniu się z programem ESET PROTECT. Gdy wartości urządzenia są zgodne z wartościami określonymi w
szablonie grupy dynamicznej, jest ono automatycznie przypisywane do tej grupy. Komputery są filtrowane po
stronie agenta, więc do serwera nie muszą być przesyłane żadne dodatkowe informacje. To agent decyduje, do
której grupy dynamicznej należy klient, i tylko powiadamia serwer o podjętej decyzji.
Jeśli urządzenie klienckie jest niepodłączone (np. wyłączono je), członkostwo urządzenia w grupach
dynamicznych nie będzie aktualizowane. Członkostwo urządzenia w grupach dynamicznych zostanie
zaktualizowane po nawiązaniu połączenia.
Po zainstalowaniu programu ESET PROTECT dostępnych jest klika wstępnie zdefiniowanych grup dynamicznych.
Można również tworzyć niestandardowe grupy dynamiczne. Dostępne są 2 sposoby:
• Najpierw utwórz szablon, a następnie utwórz grupę dynamiczną.
• Utwórz nowy szablon podczas tworzenia grupy dynamicznej.
Z grup dynamicznych można korzystać w innych częściach programu ESET PROTECT. Można przypisać do nich
polityki (zobacz sposób stosowania polityk) lub utworzyć zadanie dla wszystkich komputerów w grupie.
Grupa dynamiczna może należeć do grupy statycznej lub grup dynamicznych. Grupa statyczna nie może jednak
należeć do grupy dynamicznej. Wszystkie grupy dynamiczne w obrębie grupy statycznej filtrują jedynie urządzenia
z tej grupy statycznej. Jeśli grupa dynamiczna należy do innej grupy dynamicznej, filtruje ona wyniki grupy wyższej
w hierarchii. Po utworzeniu grupy można ją dowolnie przenosić w obrębie drzewa.
Zarządzanie grupami dynamicznymi jest dostępne za pośrednictwem czynności związanych z grupami.

Tworzenie nowej grupy dynamicznej
Aby utworzyć nową grupę dynamiczną, należy wykonać poniższe czynności.
1.Kliknij pozycję Komputery, wybierz ikonę koła zębatego
obok dowolnej grupy i wybierz opcję Nowa
grupa dynamiczna. Zostanie wyświetlony kreator nowej grupy dynamicznej.
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2.Wprowadź nazwę i opis nowego szablonu.
3.Możesz zmienić grupę nadrzędną, klikając przycisk Zmień grupę nadrzędną.

4.Kliknij opcję Szablon. Każda grupa dynamiczna jest tworzona na podstawie szablonu definiującego sposób
filtrowania komputerów klienckich przez grupę. Na podstawie jednego szablonu można utworzyć
nieograniczoną liczbę grup dynamicznych.
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Szablon to obiekt statyczny przechowywany w grupie statycznej. Dostęp do szablonów wymaga
odpowiednich uprawnień użytkownika. Do pracy z szablonami grup dynamicznych wymagane są
odpowiednie uprawnienia dostępu. Wszystkie wstępnie zdefiniowane szablony znajdują się w grupie
statycznej Wszystkie i domyślnie są dostępne wyłącznie dla administratora. W przypadku pozostałych
użytkowników wymagany jest przydział dodatkowych uprawnień. Oznacza to, że użytkownicy mogą nie
widzieć domyślnych szablonów i nie być w stanie z nich korzystać. Można umieszczać szablony w grupach,
do których użytkownicy mają uprawnienia.
Aby można było zduplikować szablon, użytkownikowi należy przypisać uprawnienie Użycie (do obszaru
Szablony grup dynamicznych) w odniesieniu do grupy zawierającej szablon źródłowy oraz uprawnienie
Zapis do grupy domowej użytkownika (w której zostanie umieszczony zduplikowany szablon). Zobacz
przykład duplikowania obiektów.
• Aby utworzyć grupę na podstawie wstępnie zdefiniowanego szablonu lub szablonu utworzonego
wcześniej, kliknij opcję Wybierz istniejący i wybierz odpowiedni szablon z listy.
• Jeśli nie zostały dotąd utworzone żadne szablony, a żaden ze wstępnie zdefiniowanych szablonów
dostępnych na liście nie jest odpowiedni, kliknij opcję Nowy i postępuj według instrukcji w celu utworzenia
nowego szablonu.
Więcej praktycznych instrukcji tworzenia nowej grupy dynamicznej na podstawie szablonu grupy dynamicznej z
regułami znajduje się w sekcji przykładów.

5.Kliknij opcję Podsumowanie. Nowa grupa zostanie wyświetlona w nadrzędnej grupie.

Przenoszenie grupy statycznej lub dynamicznej
Grupa dynamiczna może należeć do dowolnej grupy, także do grupy statycznej. Grupy statycznej nie można
przenieść do grupy dynamicznej. Nie można również przenieść wstępnie zdefiniowanych grup statycznych (na
przykład Zgubione i znalezione) do żadnej innej grupy. Inne grupy można dowolnie przenosić.
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Kliknij ikonę koła zębatego
obok nazwy grupy i wybierz opcję Przenieś. Zostanie wyświetlone wyskakujące
okno przestawiające strukturę drzewa grupy. Wybierz grupę docelową (statyczną lub dynamiczną), do której
chcesz przenieść wybraną grupę. Grupa docelowa stanie się grupą nadrzędną. Grupy można również przenosić,
przeciągając je i upuszczając w wybranej grupie docelowej.
Po przeniesieniu grupy dynamicznej w nowe miejsce uruchamiane jest filtrowanie komputerów (na
podstawie szablonu) w sposób niezwiązany w żaden sposób z poprzednią lokalizacją.

Istnieją trzy metody przenoszenia grupy:
• Przeciąganie i upuszczanie — kliknij i przytrzymaj grupę, którą chcesz przenieść i upuść ją na grupę
nadrzędną.
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• Kliknij ikonę koła zębatego

> Przenieś > wybierz z listy nową grupę nadrzędną i kliknij przycisk OK.

• Kliknij ikonę koła zębatego
kliknij przycisk OK.

> Edytuj > Zmień grupę nadrzędną. Wybierz z listy nową grupę nadrzędną i

Przypisywanie zadania klienta do grupy
Kliknij pozycję Komputery, wybierz grupę statyczną lub dynamiczną i kliknij kolejno ikonę koła zębatego
Zadania >
Nowe zadanie. Zostanie otwarte okno kreatora nowego zadania klienta.
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>

Przypisywanie polityki do grupy
Po utworzeniu polityki można ją przypisać do grupy statycznej lub dynamicznej. Politykę można przypisać na dwa
sposoby:

Metoda I.
W sekcji Polityki wybierz politykę i kliknij kolejno opcje Czynności > Pokaż szczegóły > Przypisano do >
Przypisywanie grup. Wybierz grupę statyczną lub dynamiczną z listy (możesz wybrać więcej grup) i kliknij przycisk
OK.

Metoda II.
1. Kliknij pozycję Komputery, kliknij ikonę koła zębatego
politykami.
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obok nazwy grupy i wybierz opcję Zarządzaj

2. W oknie Kolejność stosowania polityk kliknij opcję Dodaj politykę.
3. Zaznacz pole wyboru obok polityk, które chcesz przypisać do danej grupy, i kliknij przycisk OK.
4. Kliknij opcję Zamknij.
Aby sprawdzić, które polityki są przypisane do danej grupy, zaznacz tę grupę i kliknij kartę Polityki, aby wyświetlić
listę polityk przypisanych do grupy.
Aby zobaczyć, które grupy są przypisane do danej polityki, wybierz politykę i kliknij kolejno opcje Pokaż szczegóły
> Zastosowane do.
Więcej informacji na temat polityk znajduje się w rozdziale Polityki.

Wykrycia
W sekcji Wykrycia widoczny jest przegląd wszystkich wykryć znalezionych na zarządzanych urządzeniach.
Po lewej stronie jest widoczna struktura grup. Można przeglądać grupy oraz wyświetlać znalezione wykrycia
związane z członkami danej grupy. Aby wyświetlić wszystkie wykrycia na urządzeniach klienckich przypisanych do
grup na Twoim koncie, wybierz grupę Wszystkie i usuń wszystkie zastosowane filtry.

Stan wykrycia
Istnieją dwa typy wykryć w zależności od ich stanu:
• Aktywne wykrycia — aktywne wykrycia to wykrycia, które nie zostały jeszcze wyleczone. Aby wyleczyć
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wykrycie, uruchom Skanowanie dokładne z włączonym leczeniem w folderze zawierającym wykrycie. Aby
wyleczyć wykrycie i usunąć wykrycia, zadanie skanowania musi zostać pomyślnie zakończone. Jeśli
użytkownik nie rozwiąże aktywnego wykrycia w ciągu 24 godzin od chwili jego zidentyfikowania, wykrycie
utraci stan aktywny, lecz pozostanie nierozwiązane.
• Rozwiązane wykrycia — są to wykrycia, które zostały oznaczone przez użytkownika jako rozwiązane,
jednak nie były jeszcze skanowane przy użyciu opcji Skanowanie dokładne. Urządzenia z wykryciami
oznaczonymi jako rozwiązane będą dalej wyświetlane w filtrach, zanim nie zostanie wykonane skanowanie.

Stan Wykrycie obsłużone wskazuje, czy produkt zabezpieczający ESET podjął działanie przeciwko wykryciu (w
zależności od typu wykrywania i ustawień poziomu leczenia):
• Tak — produkt zabezpieczający ESET podjął działanie przeciwko wykryciu (usunięcie, wyleczenie lub
kwarantanna).
• Nie — produkt zabezpieczający ESET nie podejmował działań przeciwko wykryciu.
Można użyć stanu Wykrycie obsłużone jako filtru w raportach, powiadomieniach i szablonach grup dynamicznych.

Nie wszystkie wykrycia znalezione na urządzeniach klienckich są przenoszone do kwarantanny. Wykrycia,
które nie są poddawane kwarantannie, obejmują:
• Wykrycia, których nie można usunąć
• Wykrycia, które są podejrzane ze względu na ich zachowanie, ale nie są identyfikowane jako szkodliwe
oprogramowanie, np. potencjalnie niepożądane aplikacje.
Podczas czyszczenia bazy danych elementy w obszarze Wykrycia odpowiadające wyczyszczonym
dziennikom incydentów również zostaną usunięte (niezależnie od stanu). Domyślny okres czyszczenia
dzienników incydentów (oraz wykryć) to 6 miesięcy. Interwał można zmienić w menu Więcej > Ustawienia.

Grupowanie wykryć
Wykrycia są grupowane według czasu i innych kryteriów, aby uprościć ich rozwiązywanie. Jeśli to samo wykrycie
występuje wielokrotnie, konsola internetowa wyświetli je w jednym wierszu, aby ułatwić rozwiązanie problemu.
Wykrycia starsze niż 24 godziny są automatycznie agregowane każdego dnia o północy. Zgrupowane wykrycia
można zidentyfikować na podstawie wartości X/Y (rozwiązane elementy/łączna liczba elementów) w kolumnie
Rozwiązane. Listę zgrupowanych wykryć można wyświetlić na karcie Wystąpienia w szczegółach wykrycia.

Wykrycia w archiwach
Jeśli w archiwum zostanie znalezione co najmniej jedno wykrycie, to archiwum oraz każde wykrycie wewnątrz
tego archiwum są zgłaszane w obszarze Wykrycia.
Wyłączenie pliku archiwum zawierającego wykrycie nie wyłącza wykrycia. Musisz wyłączyć poszczególne
wykrycia wewnątrz archiwum. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku w archiwum to 3 GB.
Wyłączone wykrycia nie zostaną już wykryte, nawet jeśli występują w innym archiwum lub nie są zarchiwizowane.
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Filtrowanie wykryć
Domyślnie wyświetlane są wszystkie typy wykryć z ostatnich siedmiu dni, włącznie z wykryciami, które zostały z
powodzeniem wyleczone. Wykrycia można filtrować według kilku kryteriów: Zagrożenia oznaczone jakoKomputer
wyciszony i Wystąpienie są domyślnie włączone.
Niektóre filtry są domyślnie włączone. Jeśli wykrycia są wskazane na przycisku Wykrycia w menu głównym,
ale nie widać ich na liście wykryć, należy sprawdzić, które filtry są włączone.
W celu włączenia bardziej szczegółowego widoku możesz dodać inne filtry, takie jak:
• Kategoria wykrycia — Antywirus,
Zablokowane pliki,
oraz
Ochrona dostępu do stron internetowych.

ESET Inspect,

Zapora,

System HIPS

• Typ wykrycia
• Adres IP klienta, który zgłosił wykrycie
• Skaner — wybierz typ skanera, który zgłosił wykrycie. Na przykład skaner oprogramowania
wymuszającego okup pokazuje wykrycia zgłaszane przez ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym
okup.
• Czynność — wybierz czynność podejmowaną dla wykrycia. Produkty zabezpieczające firmy ESET zgłaszają
następujące czynności do produktu ESET PROTECT:
owyleczone — wykrycie zostało wyleczone.
ousunięte / wyleczone przez usunięcie — wykrywanie zostało usunięte.
obył częścią usuniętego obiektu — archiwum zawierające wykrycie zostało usunięte.
ozablokowane / połączenie zakończone — dostęp do wykrytego obiektu został zablokowany.
ozachowane — nie wykonano żadnej czynności z różnych powodów, na przykład:
➢ W interaktywnym alercie użytkownik ręcznie wybrał, aby nie była wykonywana żadna czynność.
➢ W ustawieniach silnika detekcji produktów zabezpieczających firmy ESET poziom ochrony dla
kategorii wykrycia jest ustawiony na poziom niższy niż poziom raportowania.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.
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Zarządzanie wykryciami

Kliknij nazwę wykrycia, aby wyświetlić panel boczny Podgląd wykryć po prawej stronie.
Aby zarządzać wykryciami, kliknij element i wybierz jedną z dostępnych czynności lub zaznacz pole wyboru dla
jednego lub wielu elementów i użyj przycisków w dolnej części ekranu Wykrycia:
• Skanowanie — uruchomienie zadania Skanowanie na żądanie na urządzeniu, z którego otrzymano
zgłoszenie wybranego wykrycia.
•

Szczegóły — patrz Szczegóły wykrycia.

• Komputer — lista czynności, które można wykonać na komputerze, na którym znaleziono wykrycie. Lista
jest taka sama, jak ta w sekcji Komputery.
•

Zapisz w dzienniku - Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

•
Oznacz jako rozwiązane /
Oznacz jako nierozwiązane — wykrycia można oznaczyć jako
rozwiązane/nierozwiązane w tym miejscu lub w obszarze Szczegóły komputera.
•
Ścieżka skanowania (dostępna wyłącznie dla wykryć antywirusowych — pliki ze znanymi ścieżkami)
— Utwórz zadanie Skanowanie na żądanie z określonymi ścieżkami i obiektami docelowymi.
•
Tworzenie wyłączeń (dostępne tylko dla
— tworzenie wykluczeń wykrywania.

wykryć programów antywirusowych i reguł IDS zapory

)

• Opcja
Zbadaj (Inspect) umożliwia otwarcie szczegółów elementu bezpośrednio w konsoli internetowej
ESET Inspect. Ikona Inspect
w prawym górnym rogu otwiera sekcję Wykrycia konsoli internetowej ESET
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Inspect. ESET Inspect jest dostępny tylko wtedy, gdy masz licencję ESET Inspect i ESET Inspect łączy się z ESET
PROTECT. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby
Uzyskać dostęp do ESET Inspect.
•
Opcja Wyślij plik do ESET LiveGuard jest dostępna tylko dla zablokowanych plików . Plik można
wysłać do analizy szkodliwego oprogramowania (ESET LiveGuard Advanced) z konsoli internetowej ESET
PROTECT. Szczegóły analizy pliku można wyświetlić w obszarze Przesłane pliki. Możesz ręcznie przesłać pliki
wykonywalne do analizy ESET LiveGuard Advanced z punktu końcowego ESET (musisz mieć licencję ESET
LiveGuard Advanced).

Podgląd wykryć
W obszarze Wykrycia kliknij nazwę wykrycia, aby wyświetlić panel boczny Podgląd wykryć po prawej stronie.
Panel boczny Podgląd wykryć zawiera najważniejsze informacje o wybranym wykryciu.
Czynności związane z podglądem wykrycia:
•

Pokaż szczegóły — Otwórz szczegóły wykrycia.

•

Dalej — pokaż następne urządzenie w panelu bocznym Podgląd wykryć.

•

Wstecz – pokaż poprzednie urządzenie w panelu bocznym Podgląd wykryć.

•
Zarządzaj zawartością dla szczegółów wykrywania – umożliwia zarządzanie wyświetlaniem i
kolejnością sekcji w panelu bocznym Podgląd wykryć.
•
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Zamknij — zamknij panel boczny Podgląd wykryć.

Szczegóły zagrożenia
W obszarze Szczegóły wykrywania znajdują się dwie sekcje:
• Przegląd — sekcja Przegląd zawiera podstawowe informacje na temat wykrycia. W tej sekcji można
zarządzać wykryciem przy użyciu różnych czynności (dostępne czynności są zależne od kategorii wykrycia)
lub przejść do sekcji Szczegóły komputera, aby wyświetlić szczegóły dotyczące komputera, na którym
nastąpiło wykrycie.
• Liczba wystąpień — sekcja Liczba wystąpień jest aktywna tylko w przypadku, gdy wykrycie zostało
zgrupowane, zapewniając listę poszczególnych wystąpień wykrycia. Wszystkie wystąpienia tego samego
wykrycia można oznaczyć jako rozwiązane/nierozwiązane.

Utwórz wyłączenie
Istnieje możliwość wykluczenia wybranych elementów z wykrywania w przyszłości. Kliknij wykrycie i wybierz
pozycję
Utwórz wyłączenie. Można wyłączyć tylko wykrycia programów antywirusowych oraz wykrycia
zapory — reguły IDS. Można utworzyć wyłączenie i zastosować je dla kilku komputerów/grup. Sekcja Więcej >
Wyłączenia zawiera wszystkie utworzone wyłączenia, zwiększając ich widoczność i ułatwiając zarządzanie nimi.
Wyłączenia należy stosować z dużą ostrożnością — ich nieuważne stosowanie może spowodować
zainfekowanie komputera.
ESET PROTECT Zawiera dwie kategorie wyłączeń

programów antywirusowych:

• Wyłączenia wydajności — wyłączenia plików i folderów zdefiniowane przez ścieżkę. Można je utworzyć za
pomocą polityki. Zobacz też format wyłączeń wydajności oraz przykłady.
• Wyłączenia wykryć — wyłączenia plików zdefiniowane przez nazwę wykrycia, nazwę wykrycia i jego
ścieżkę lub skrót obiektu (SHA-1). Zobacz też przykłady wyłączeń wykryć według nazwy wykrycia.
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Ograniczenia wyłączeń wykryć
• W programie ESET PROTECT nie można tworzyć wyłączeń wykryć przy użyciu polityki.
• Jeśli Twoje polityki zawierały wcześniej wyłączenia wykryć, możesz przenieść wyłączenia z polityki do listy
wyłączeń.
• Domyślnie wyłączenia wykryć zastępują istniejącą lokalną listę wyłączeń na zarządzanych komputerach. W celu
zachowania lokalnych list wyłączeń należy wybrać ustawienie polityki Zezwalaj na dodawanie wyłączeń wykryć
do listy definiowanej lokalnie przed dodaniem wyłączeń wykryć:

Ustawienia
Jedno lub więcej wykryć można wyłączyć na podstawie następujących kryteriów wyłączenia:

Wykrycia antywirusowe
• Ścieżka i wykrycie — wyłącz poszczególne pliki według nazwy wykrycia i ścieżki, w tym nazwy pliku (na
przykład file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe).
• Dokładne pliki — wyłącz poszczególne pliki według skrótu SHA-1.
• Wykrycie — wyłącz poszczególne pliki według nazwy wykrycia.

Wykrycia w archiwach
Jeśli w archiwum zostanie znalezione co najmniej jedno wykrycie, to archiwum oraz każde wykrycie wewnątrz
tego archiwum są zgłaszane w obszarze Wykrycia.
Wyłączenie pliku archiwum zawierającego wykrycie nie wyłącza wykrycia. Musisz wyłączyć poszczególne
wykrycia wewnątrz archiwum. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku w archiwum to 3 GB.
Wyłączone wykrycia nie zostaną już wykryte, nawet jeśli występują w innym archiwum lub nie są zarchiwizowane.
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Wykrycia zapory — reguły IDS
• Wykrywanie i kontekst (zalecane) — wyłącz wykrywanie zapory przy użyciu kombinacji następujących
kryteriów: wg wykrycia, aplikacji oraz adresu IP.
• Adres IP — wyłącz wykrywanie zapory przy użyciu zdalnego adresu IP. Użyj tej opcji, jeśli komunikacja
sieciowa z określonym komputerem powoduje fałszywe alarmy.
• Wykrycie — wyłącz wykrywanie i ignoruj fałszywie dodatnie wyniki z wielu komputerów zdalnych.
• Aplikacja — wyłącz aplikację z wykryć sieciowych. Zezwalaj na komunikację sieciową dla aplikacji, która
powoduje fałszywe alarmy IDS.

Zalecaną opcją jest wstępny wybór na podstawie typu wykrycia.
Zaznacz pole wyboru Rozwiąż pasujące alerty, aby automatycznie rozwiązywać alerty objęte wyłączeniem.
Opcjonalnie możesz dodać komentarz.

Obiekt docelowy
Wyłączenia (w przypadku wykryć
programów antywirusowych i
reguł IDS zapory) można przypisać
tylko do komputerów z zainstalowanym zgodnym produktem zabezpieczającym firmy ESET. Wyłączenia nie
będą stosowane do niezgodnych produktów zabezpieczających firmy ESET i będą przez nie ignorowane.
Wyłączenie jest domyślnie przypisane do grupy domowej użytkownika.
Aby zmienić przypisania, kliknij opcję Dodaj obiekty docelowe i wybierz obiekty docelowe, w przypadku których
zostanie zastosowane wyłączenie, lub wybierz istniejące przypisania i wybierz opcję Usuń obiekty docelowe.

Podgląd
Umożliwia wyświetlenie przeglądu utworzonych wyłączeń. Należy upewnić się, że wszystkie ustawienia wyłączeń
są prawidłowe zgodnie z preferencjami użytkownika.
Po utworzeniu wyłączenia nie można go edytować. Możesz wyłącznie zmienić przypisanie lub usunąć
wyłączenie.
Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć wyłączenie.
Możesz sprawdzić wszystkie utworzone wyłączenia, przechodząc do pozycji Więcej > Wyłączenia. Aby sprawdzić,
czy komputer lub grupa posiada przypisane jakieś wyłączenia, przejdź do pozycji Szczegóły komputera >
Konfiguracja > Przypisane wyłączenia lub Szczegóły grupy > Wyłączenia.

Produkty zabezpieczające firmy ESET zgodne z
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wyłączeniami
Wyłączenia nie będą stosowane do niezgodnych produktów zabezpieczających firmy ESET i będą przez nie
ignorowane.

Wyłączenia wykryć programów antywirusowych
Wszystkie umożliwiające zarządzanie produkty zabezpieczające firmy ESET są zgodne z
programów antywirusowych za wyjątkiem następujących produktów:

wyłączeniami wykryć

• ESET Endpoint Security for Android
• ESET LiveGuard Advanced
• ESET Inspect
• ESET Virtualization Security
• ESET Endpoint dla systemu macOS w wersji 6.8.1 lub starszej

Wyłączenia IDS zapory
Następujące produkty zabezpieczające firmy ESET są zgodne z

wyłączeniami IDS zapory:

• Program antywirusowy ESET Endpoint Antivirus dla systemu Windows w wersji 8.0 lub nowszej
• Program ESET Endpoint Security dla systemu Windows w wersji 8.0 lub nowszej

Ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup
Produkty biznesowe ESET (wersja 7 i nowsze) zawierają rozwiązanie Ochrona przed oprogramowaniem
wymuszającym okup. Ta nowa funkcja zabezpieczająca to część systemu HIPS, który chroni komputery przed
oprogramowaniem wymuszającym okup. Gdy oprogramowanie wymuszające okup zostanie wykryte na
komputerze klienckim, można wyświetlić szczegóły wykrycia w obszarze Wykrycia konsoli internetowej ESET
PROTECT. Aby filtrować tylko wykrycia oprogramowania wymuszającego okup, kliknij pozycję Dodaj filtr > Skaner
> Skaner oprogramowania wymuszającego okup. Więcej informacji na temat ochrony przed oprogramowaniem
wymuszającym okup można znaleźć w glosariuszu firmy ESET.
Można zdalnie skonfigurować funkcję Ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup z konsoli
internetowej ESET PROTECT przy użyciu ustawień Polityka dotyczących danego produktu biznesowego ESET:
• Włącz ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup — produkt biznesowy ESET automatycznie
blokuje wszystkie podejrzane aplikacje, które zachowują się jak oprogramowanie wymuszające okup.
• Włącz tryb audytu — po włączeniu trybu audytu potencjalne wykrycia zidentyfikowane przez ochronę
przed oprogramowaniem wymuszającym okup są zgłaszane w konsoli internetowej ESET PROTECT, ale
produkt zabezpieczający ESET ich nie blokuje. Administrator może zdecydować o zablokowaniu zgłoszonego
wykrycia lub wyłączeniu go przez wybranie opcji Utwórz wyłączenie. To ustawienie polityki jest dostępne
tylko z poziomu konsoli internetowej ESET PROTECT.
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Domyślnie ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup blokuje wszystkie aplikacje, których
zachowanie przypomina działanie oprogramowania wymuszającego okup. Dotyczy to także wiarygodnych
aplikacji. Zalecamy włączenie trybu audytu na krótki czas na nowo zarządzanym komputerze, aby można
było wyłączyć wiarygodne aplikacje, które — na podstawie ich zachowania — zostały błędnie
zidentyfikowane jako oprogramowanie wymuszające okup (wynik fałszywie dodatni). Nie zalecamy
trwałego używania trybu audytu, ponieważ nie umożliwia on automatycznego blokowania oprogramowania
wymuszającego okup na komputerach zarządzanych.

ESET Inspect
ESET Inspect — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują:
wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń,
wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk. Więcej informacji na temat programu ESET
Inspect, jego instalacji i funkcji można znaleźć w systemie pomocy ESET Inspect.
ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET
LiveGuard Advanced.
Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z
ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł,
które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.

Konfiguracja produktu ESET Inspect
ESET Inspect wymaga rozwiązania ESET PROTECT, aby:
• Utworzyć użytkownika ESET Inspect z odpowiednimi uprawnieniami. ESET PROTECT 9.1 zawiera wstępnie
zdefiniowane zestawy uprawnień dla użytkowników ESET Inspect. Użytkownik konsoli internetowej
potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect.
• Utwórz certyfikaty używane podczas instalacji serwera ESET Inspect.
• Aktywować ESET Inspect na urządzeniu połączonym z programem ESET PROTECT. Potrzebujesz licencji
ESET Inspect, aby aktywować ESET Inspect.

Wdrażanie łącznika ESET Inspect na zarządzanych komputerach
Kliknij pozycję Komputery > kliknij komputer lub wybierz więcej komputerów, a następnie kliknij pozycję
Komputer >
Rozwiązania >
Włącz ESET Inspect, aby wdrożyć ESET Inspect łącznik na zarządzanych
Windowskomputerach /Linux/macOS.

Raportowanie wykryć ESET Inspect w rozwiązaniu ESET PROTECT
Po dodaniu urządzenia, na którym działa ESET Inspect Connector (prawidłowo skonfigurowany i połączony z
serwerem ESET Inspect), do rozwiązania ESET PROTECT program ESET Inspect raportuje wykrycia w sekcji ESET
PROTECT Wykrycia. Można filtrować te wykrycia, wybierając kategorię wykrycia
ESET Inspect.
Innym typem wykrycia zgłaszanym przez ESET Inspect są
Zablokowane pliki — zablokowane próby
uruchomienia plików wykonywalnych w ESET Inspect (zablokowane skróty).
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Zarządzanie wykryciami ESET Inspect w rozwiązaniu ESET PROTECT
Kliknięcie wykrycia i wybranie opcji
internetowej ESET Inspect.

Wykrywanie (Inspect) powoduje wyświetlenie wykrycia w konsoli

Upewnij się, że używasz obsługiwanych przeglądarek internetowych i produktów ESET, aby umożliwić
zarządzanie wykryciami ESET Inspect w konsoli internetowej ESET PROTECT.
Integracja wykryć ESET Inspect w konsoli internetowej ESET PROTECT pozwala zarządzać wykryciami ESET Inspect
bezpośrednio z konsoli internetowej ESET PROTECT, bez konieczności otwierania konsoli internetowej ESET
Inspect. Na przykład jeśli wykrycia zostaną oznaczone jako rozwiązane w konsoli internetowej ESET PROTECT,
zostaną one oznaczone jako rozwiązane również w konsoli internetowej ESET Inspect. Działa to także w drugą
stronę.

Raporty
Raporty umożliwiają wygodny dostęp do danych w bazie danych oraz ich filtrowanie. Okno raportów zawiera dwie
karty:
• Kategorie i szablony — jest to domyślna karta w sekcji Raporty. Zawiera ona omówienie kategorii i
szablonów raportów. Można tutaj tworzyć nowe raporty i kategorie oraz wykonywać inne działania związane
z raportami.
• Zaplanowane raporty — karta ta zawiera omówienie zaplanowanych raportów. Można tutaj również
zaplanować nowy raport.

Do generowania raportów służą szablony, które są podzielone według typu raportu. Można wygenerować raport
natychmiast lub zaplanować jego wygenerowanie w późniejszym terminie. Aby natychmiast wygenerować i
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wyświetlić raport, kliknij opcję Generuj teraz obok wybranego szablonu raportu. Możesz użyć wstępnie
zdefiniowanych szablonów raportów z listy Kategorie i szablony lub stworzyć nowy szablon raportu o
dostosowanych ustawieniach. Kliknij opcję Nowy szablon raportu, aby otworzyć kreatora szablonów raportów i
określić niestandardowe ustawienia nowego raportu. Możesz również utworzyć nową kategorię raportu (Nowa
kategoria) lub importować wcześniej wyeksportowane szablony raportów (Importuj szablony raportów).
U góry strony znajduje się pasek wyszukiwania. Można wyszukiwać nazwy
kategorii i szablonów, ale nie opisy.
Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Przycisk filtra grupy dostępu pozwala użytkownikom na wybieranie grupy
statycznej i filtrowanie wyświetlanych obiektów według grupy, w której się znajdują.

Używanie szablonów raportów
Wybierz szablon raportu i kliknij ikonę koła zębatego
opcje:

na kafelku szablonu raportu. Dostępne są następujące

Generuj teraz

Zostanie wygenerowany raport i będzie można przejrzeć dane wyjściowe.

Pobieranie

Kliknij przycisk Pobierz, aby wygenerować i pobrać raport. Można wybrać format
pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych
tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w
formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu,
zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.

Zaplanuj

Zaplanuj raport — można zmodyfikować zaplanowany element wyzwalający, opcje
ograniczania i ustawienia dostarczania raportu. Wszystkie zaplanowane raporty
znajdują się na karcie Zaplanowane raporty.

Edytuj

Edytuj istniejący szablon raportu. Można użyć tych samych ustawień i opcji co w
przypadku tworzenia nowego szablonu raportu.

Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

Zduplikuj

Umożliwia utworzenie nowego raportu na podstawie wybranego raportu (duplikat
wymaga podania nowej nazwy).

Usuń

Ta opcja powoduje całkowite usunięcie wybranego szablonu raportu.

Eksportuj

Szablon raportu zostanie wyeksportowany do pliku .dat.

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET
LiveGuard Advanced.
Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z
ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł,
które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.

Używanie kategorii raportów
Wybierz kategorię raportu i kliknij ikonę koła zębatego
opcje:
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w prawym rogu kategorii. Dostępne są następujące

Nowa kategoria

Wypełnij pole Nazwa, aby utworzyć nową kategorię szablonu raportu.

Nowy szablon raportu Umożliwia utworzenie nowego niestandardowego szablonu raportu.
Usuń

Ta opcja powoduje całkowite usunięcie wybranej kategorii szablonu raportu.

Edytuj

Umożliwia edytowanie istniejącej kategorii raportu.

Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

Eksportuj

Kategoria szablonu raportu i wszystkie znajdujące się w niej szablony zostaną
wyeksportowane do pliku .dat. Później możesz zaimportować kategorię ze
wszystkimi szablonami, klikając opcję Importuj szablony raportów. Jest to
przydatne na przykład przy migracji niestandardowych szablonów raportów na inny
serwer ESET PROTECT.

Grupa dostępu >
Przenieś

Przenoszenie kategorii szablonów raportów do innej grupy statycznej. Spowoduje to
udostępnienie elementów administratorowi lokalnemu grupy docelowej.
Administrator lokalny ma pełne uprawnienia we własnej grupie.

Funkcja Importowanie szablonów raportów /
Eksportowanie szablonów raportów umożliwia
importowanie i eksportowanie wyłącznie szablonów raportów, a nie wygenerowanych raportów z danymi.

Uprawnienia do obszaru Raporty
Raporty to statyczne obiekty znajdujące się w strukturze obiektów w bazie danych ESET PROTECT. Każdy szablon
raportu zostanie zapisany w grupie domowej użytkownika, który go utworzył. Aby uzyskać dostęp do raportu,
wymagane są uprawnienia. Potrzebne są też uprawnienia do obiektów analizowanych w raporcie. Jeśli np.
wygenerujesz raport Przegląd stanu komputerów, będzie on zawierać jedynie dane z komputerów, na których
masz uprawnienia Odczyt.
• Odczyt — użytkownik może wyświetlać listę szablonów raportów oraz ich kategorie. Użytkownik może
również generować raporty na podstawie szablonów. Użytkownik może odczytywać własny panel
kontrolny.
• Użycie — użytkownik może modyfikować własny panel kontrolny za pomocą dostępnych szablonów
raportów.
• Zapis — tworzenie/modyfikowanie/usuwanie szablonów raportów oraz ich kategorii.
Wszystkie szablony domyślne znajdują się w grupie Wszystkie.

Tworzenie nowego szablonu raportu
Przejdź do obszaru Raporty i kliknij pozycję Nowy szablon raportu.
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Podstawowe
Przeprowadź edycję informacji podstawowych dotyczących szablonu. Wprowadź dane w polach Nazwa, Opis i
Kategoria. Można wybierać tylko wstępnie zdefiniowane kategorie. Aby utworzyć nową kategorię, użyj opcji
Nowa kategoria opisanej w poprzednim rozdziale. Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
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Wykres
W obszarze Wykres wybierz typ raportu. Może to być Tabela, w której informacje przedstawione są w wierszach i
kolumnach, lub Wykres, gdzie dane są przedstawione przy użyciu osi X oraz Y.
Wybrany typ wykresu zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd. Dzięki temu można sprawdzić, jak będzie
wyglądać raport generowany w czasie rzeczywistym.
Wybranie pozycji Wykres umożliwia dostęp do wielu opcji:
• Wykres słupkowy — wykres przedstawiający prostokątne słupki o wysokościach proporcjonalnych do
prezentowanych wartości.
• Wykres punktowy — na tym wykresie dane ilościowe są przedstawione za pomocą punktów (w sposób
podobny jak na wykresie słupkowym).
• Wykres kołowy — wykres w postaci koła podzielonego na wycinki proporcjonalne do przedstawianych
wartości.
• Wykres pierścieniowy — wykres podobny do wykresu kołowego, na którym można jednak przedstawiać
różne typy danych.
• Wykres liniowy — przedstawia informacje jako ciąg punktów danych połączonych odcinkami linii prostej.
• Podstawowy wykres liniowy — przedstawia informacje w postaci linii utworzonej na podstawie wartości
bez widocznych punktów danych.
• Wykres liniowy skumulowany — wykres tego typu jest używany, gdy konieczne jest przeanalizowanie
danych o różnych jednostkach miary.
• Wykres słupkowy skumulowany — jest podobny do zwykłego wykresu słupkowego, jednak w sposób
skumulowany przedstawia na słupkach dane różnego typu o różnych jednostkach miary.
Istnieje możliwość wpisania nazwy osi X oraz Y wykresu w celu ułatwienia jego odczytywania i obserwowania
tendencji.
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Dane
W obszarze Dane wybierz informacje, które mają być wyświetlane:
a.Kolumny tabeli: Informacje zawarte w tabeli są dodawane automatycznie na podstawie wybranego
typu raportu. Można zmienić wpisy w polach Nazwa, Etykieta oraz Format (patrz poniżej).
b.Wykres Axes: Wybierz dane przypisane do osi X oraz Y. Kliknięcie opcji Dodaj oś umożliwia otwarcie
okna z opcjami. Rodzaj danych dostępnych dla osi Y zależy zawsze od danych wybranych dla osi X i na
odwrót, ponieważ na wykresie wyświetlane są relacje pomiędzy tymi danymi i muszą one być ze sobą
zgodne. Wybierz żądane informacje i kliknij przycisk OK.

Format
Kliknij symbol
w sekcji Dane, aby wyświetlić rozszerzone opcje formatowania. Opcja Format pozwala zmienić
formatowanie danych. Możesz dostosować formatowanie kolumn tabeli i osi wykresu. Nie wszystkie opcje są
dostępne dla każdego typu danych.
Formatuj kolumnę
Umożliwia wybór kolumny, na podstawie której ma być sformatowana bieżąca kolumna.
Na przykład formatując kolumnę Nazwa, wybierz kolumnę Stopień ważności, aby dodać
ikony ważności obok nazw.
Wartość minimalna

Umożliwia ustawienie minimalnego limitu wyświetlanych wartości.

Wartość maksymalna Umożliwia ustawienie maksymalnego limitu wyświetlanych wartości.
Kolor

Umożliwia wybór schematu kolorów kolumny. Kolor jest dostosowywany zgodnie z
wartością kolumny wybraną w polu Formatuj kolumnę.

Ikony

Umożliwia dodawanie ikon do formatowanej kolumny zgodnie z wartością
wybraną w polu Formatuj kolumnę.
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Kliknij jeden z przycisków

, aby zmienić kolejność kolumn.

Sortowanie
Opcja sortowania jest dostępna, jeśli dane wybrane w sekcji Dane zawierają symbol umożliwiający sortowanie.
Użyj opcji Dodaj sortowanie, aby określić powiązanie pomiędzy wybranymi danymi. Wybierz informacje
początkowe (wartość sortowania) oraz metodę sortowanie — Rosnąco lub Malejąco. Umożliwi to określenie
wyniku wyświetlanego na wykresie. Kliknij przycisk Góra lub Dół, aby zmienić kolejność sortowanych elementów.
Kliknij ikonę kosza , aby usunąć element z zaznaczenia.

Filtr
Umożliwia zdefiniowanie metody filtrowania. Kliknij przycisk Dodaj filtr i wybierz z listy element na potrzeby
filtrowania oraz jego wartość. Umożliwia to ustalenie, jakie informacje będą wyświetlane na wykresie. Kliknij
ikonę kosza , aby usunąć element z zaznaczenia.

Podsumowanie
W obszarze Podsumowanie przejrzyj wybrane opcje i informacje. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć nowy
szablon raportu.

Generowanie raportów
Istnieje kilka metod natychmiastowego generowania raportów na podstawie szablonu:
• Przejdź do obszaru Szybkie łącza na górnym pasku i kliknij opcję Generowanie raportów. Wybierz
istniejący szablon raportu i kliknij opcję Generuj teraz.
• Kliknij opcję Raporty i wybierz kartę Kategorie i szablony. Wybierz szablon raportu, na podstawie którego
chcesz wygenerować raport. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie opcję edycji, jeśli chcesz dokonać zmian
w szablonie.
oMożesz kliknąć kafelek raportu, aby wygenerować i wyświetlić raport w konsoli internetowej ESET
PROTECT. Po wygenerowaniu raportu możesz kliknąć przycisk Generuj i pobierz, aby zapisać raport w
oczekiwanym formacie. Można wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w
przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w
formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w
formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.
• Wybierz kolejno opcje Zadania > Nowe >
raport.

Zadanie serwera, aby utworzyć nowe zadanie Wygeneruj

oZadanie zostanie utworzone i wyświetlone na liście Typy zadań. Wybierz to zadanie i kliknij opcję
Uruchom teraz dostępną u dołu strony. Zadanie zostanie wykonane natychmiast.
oSkonfiguruj ustawienia (w sposób opisany w zadaniu Generowanie raportów) i kliknij opcję Zakończ.
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Gdy klikniesz pozycję pokazaną w raporcie wyświetlonym w konsoli internetowej ESET PROTECT, pojawi się
menu analizy z dodatkowymi opcjami.

Planowanie raportu
Istnieje kilka metod planowania generowania raportu:
• Wybierz kolejno opcje Zadania > Nowe >
raport.

Zadanie serwera, aby utworzyć nowe zadanie Wygeneruj

• Przejdź do obszaru Raporty, wybierz szablon raportu, na podstawie którego chcesz wygenerować raport,
kliknij ikonę koła zębatego na kafelku szablonu i wybierz opcję Zaplanuj. Możesz użyć wstępnie
zdefiniowanego szablonu raportu i poddać go edycji lub utworzyć nowy szablon raportu.
• Kliknij opcję Zaplanuj w menu kontekstowym szablonu raportu na panelu kontrolnym.
• Przejdź do kartyRaporty > Zaplanowane raporty i kliknij opcję Zaplanuj raport.
Podczas planowania raportu dostępne są różne opcje, opisane w zadaniu Generuj raport:
• Wybór wielu szablonów jednego raportu.
• Ustawienie dostarczenia raportu w wiadomości e-mail i/lub zapisanie go w pliku.
• Ustawienie opcjonalnych parametrów elementu wyzwalającego i ograniczania.
Po zaplanowaniu raportu kliknij opcję Zakończ. Zadanie zostanie utworzone i zostanie uruchomione zgodnie z
interwałem określonym w elemencie wyzwalającym (jeden raz lub wielokrotnie) oraz w oparciu o ustawienia
ograniczania (opcjonalnie).

Karta Zaplanowane raporty
Możesz wyświetlić swoje zaplanowane raporty na karcie Raporty > Zaplanowane raporty. Poniżej pokazano inne
czynności dostępne na tej karcie:
Zaplanuj
Pokaż szczegóły

Umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji na temat wybranego
harmonogramu.

Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

Uruchom teraz

Umożliwia natychmiastowe uruchomienie zaplanowanego raportu.

Edytuj

Umożliwia edycję harmonogramu raportu. Możesz dodać szablony raportów lub
anulować ich zaznaczenie, zmodyfikować ustawienia planowania lub edytować
ustawienia ograniczania i dostarczania raportu.

Zduplikuj

Umożliwia utworzenie zduplikowanego harmonogramu w grupie domowej.

Usuń

Umożliwia usunięcie harmonogramu. Szablon raportu zostanie zachowany.

Grupa dostępu >
Przenieś
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Umożliwia utworzenie nowego harmonogramu dla istniejącego raportu.

Umożliwia przeniesienie harmonogramu do innej grupy dostępu.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Nieaktualne aplikacje
Aby sprawdzić, które komponenty programu ESET PROTECT nie są aktualne, należy użyć raportu o nazwie
Nieaktualne aplikacje (w kategorii Raporty > Komputery).
Ten raport można utworzyć na dwa sposoby:
• Dodaj nowy panel kontrolny lub zmodyfikuj jedno i istniejących okienek panelu kontrolnego.
• Wybierz kolejno pozycję Raporty, kategorię Komputery i kafelek Nieaktualne aplikacje, a następnie kliknij
opcję Generuj teraz.
W przypadku znalezienia nieaktualnej aplikacji możesz:
• Użyć zadania klienta ESET PROTECTUaktualnianie komponentów programu, aby uaktualnić agenta, serwer
i narzędzie MDM ESET Management.
• Użyć zadania klienta Instalacja oprogramowania, aby uaktualnić produkt zabezpieczający.

Przeglądarka dziennika programu SysInspector
Przy użyciu przeglądarki dziennika programu SysInspector można wyświetlać dzienniki z programu SysInspector po
jego uruchomieniu na komputerze klienckim. Można również otwierać dzienniki programu SysInspector
bezpośrednio przy użyciu zadania Żądanie dziennika programu SysInspector po jego pomyślnym wykonaniu. Pliki
dziennika można pobierać i przeglądać w programie SysInspector na komputerze lokalnym.
Program ESET SysInspector działa tylko na komputerach z systemem Windows.

Wyświetlanie dziennika programu SysInspector
W panelu kontrolnym
1.Dodaj nowy panel kontrolny lub zmodyfikuj istniejący raport panelu kontrolnego.
2.Wybierz szablon raportu Automatyzacja > Historia migawek programu SysInspector z ostatnich 30 dni.
3.Otwórz raport, wybierz komputer, a następnie wybierz opcję
programu SysInspector z menu rozwijanego.
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Otwórz przeglądarkę dzienników

W raporcie
1.Przejdź do obszaru Raporty i wybierz kategorię Automatyzacja.
2.Wybierz szablon Historia migawek programu SysInspector z ostatnich 30 dni na liście i kliknij opcję
Generuj teraz.
3.Otwórz raport, wybierz komputer, a następnie wybierz opcję
programu SysInspector z menu rozwijanego.

Otwórz przeglądarkę dzienników

W menu Komputery
1.Wybierz pozycję Komputery.
2.Wybierz komputer w grupie statycznej lub dynamicznej i kliknij opcję

Pokaż szczegóły.

3.Przejdź do sekcji Dzienniki i wybierz kartę SysInspector, a następnie kliknij pozycję na liście i wybierz
opcję
Otwórz przeglądarkę dzienników programu SysInspector.

Spis sprzętu
Program ESET PROTECT ma nową funkcję gromadzenia danych sprzętu z połączonych urządzeń, np. informacji o
pamięci RAM, pamięci masowej i procesorach.
Kliknij Komputery > kliknij połączone urządzenie i wybierz opcję Szczegóły.
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Kliknij Szczegóły i wybierz kartę Sprzęt.

Możesz filtrować połączone urządzenia w oparciu o ich parametry sprzętowe. Można też wybrać pozycje z
poniższych kategorii spisu sprzętu: Obudowa, informacje o urządzeniu, ekran, układ graficzny, urządzenie
wejściowe, pamięć masowa, układ sieciowy, drukarka, procesor, pamięć RAM i układ dźwiękowy.
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Raporty spisu sprzętu
Wstępnie zdefiniowane raporty spisu sprzętu można znaleźć w menu Raporty > Spis sprzętu. Można tworzyć
niestandardowe raporty spisu sprzętu. Gdy tworzony jest Nowy szablon raportu, w obszarze Dane należy wybrać
podkategorię z jednego z filtrów Spis sprzętu. Po dodaniu pierwszej kolumny tabeli lub osi X będzie można wybrać
tylko zgodne dane.

Grupy dynamiczne zależne od spisu sprzętu
Można tworzyć niestandardowe grupy dynamiczne w oparciu o szczegóły spisu sprzętu połączonych urządzeń.
Gdy tworzony jest Nowy szablon grupy dynamicznej, wybierz reguły z kategorii spisu sprzętu. Na przykład można
utworzyć grupę dynamiczną z urządzeniami filtrowanym według wielkości pamięci RAM, aby mieć przegląd
urządzeń z określoną ilością pamięci RAM.

Systemy operacyjne kompatybilne ze spisem sprzętu
Funkcja spisu sprzętu jest dostępna na wszystkich obsługiwanych komputerach z systemami Windows, Linux*i
macOS.
* Zainstaluj pakiet lshw na komputerze klienta/serwera z systemem Linux, aby agent ESET Management mógł
poprawnie sporządzić spis sprzętu.
Dystrybucja Linuksa
Debian, Ubuntu

Polecenie terminala
sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL sudo yum install -y lshw
OpenSUSE

sudo zypper install lshw

Raport dzienników audytów
Raport Dziennik inspekcji zawiera wszystkie wykonane czynności i zmiany wprowadzone przez użytkowników na
serwerze ESET PROTECT.
Aby uruchomić raport, kliknij kolejno kategorie Raporty > Audyt i zarządzanie licencjami > Dziennik inspekcji.
Dziennik inspekcji można wyświetlać i filtrować bezpośrednio w konsoli internetowej w obszarze Więcej >
Dziennik inspekcji.
Użytkownik konsoli internetowej musi mieć zestaw uprawnień z funkcjąAudyt dziennika, aby móc
wyświetlić raport Audytu dziennika.

Zadania
Zadania służą do zarządzania serwerem ESET PROTECT, komputerami klienckimi i zainstalowanymi na nich
produktami firmy ESET. Zadania służą do automatyzacji rutynowych działań. Dostępny jest zestaw wstępnie
zdefiniowanych zadań, które wystarczają do obsługi najczęściej występujących scenariuszy. Można także tworzyć
niestandardowe zadania przy użyciu wybranych ustawień. Za pośrednictwem zadań można żądać wykonania
działania przez komputery klienckie. Aby prawidłowo uruchomić zadanie, należy dysponować wystarczającymi
uprawnieniami w odniesieniu do zadania i obiektów (urządzeń), z których zadanie korzysta. Aby uzyskać więcej
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informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.
Istnieją dwie główne kategorie zadań: Zadania klienta i zadania serwera.
• Zadania klienta można przypisać do grup lub pojedynczych komputerów. Utworzone zadanie jest
wykonywane przy użyciu elementu wyzwalającego. Zadanie klienta może mieć więcej skonfigurowanych
elementów wyzwalających. Zadania klienta są rozsyłane do klientów, gdy agenty ESET Management
zainstalowane na klientach nawiązują połączenie z serwerem ESET PROTECT. Z tego powodu może minąć nieco
czasu, zanim wyniki wykonania zadania zostaną przesłane do serwera ESET PROTECT. W celu skrócenia czasów
wykonania zadań można zarządzać interwałem połączenia agenta ESET Management.
• Zadania serwera są wykonywane przez serwer ESET PROTECT w odniesieniu do serwera lub innych urządzeń.
Zadania serwera nie mogą zostać przypisane do konkretnego klienta ani do grupy klientów. W przypadku
każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający. Jeśli jest wymagane uruchamianie
zadania po wystąpieniu różnych zdarzeń, każdy element wyzwalający będzie wymagać utworzenia oddzielnego
zadania serwera.
Nowe zadania można tworzyć na dwa sposoby:
• Kliknij kolejno opcje Nowe >

Zadanie klienta lub

Zadanie serwera.

• Wybierz żądany typ zadania po lewej stronie i kliknij kolejno opcje Nowe >
Zadanie serwera.

Zadanie klienta lub

Dla wygody użytkownika dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane zadania (każda kategoria zadania
zawiera typy zadań):
Wszystkie zadania

Zadania klienta

Produkt zabezpieczający ESET
Diagnostyka
Zakończ izolację komputera od sieci
Eksportowanie konfiguracji zarządzanych produktów
Odizoluj komputer od sieci
Aktualizacja modułów
Cofanie aktualizacji modułów
Skanowanie na żądanie
Aktywacja produktu
Zarządzanie kwarantanną
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Uruchomienie skryptu programu SysInspector
Wyślij plik do ESET LiveGuard
Skanowanie serwera
Instalacja oprogramowania
Żądanie dziennika programu SysInspector (tylko system Windows)
Przesyłanie pliku poddanego kwarantannie

ESET PROTECT
Diagnostyka
Resetowanie sklonowanego agenta
Resetowanie bazy danych Rogue Detection Sensor
Uaktualnienie komponentów rozwiązania ESET PROTECT
Zatrzymanie zarządzania (odinstalowanie agenta ESET Management)

System operacyjny
Wyświetlanie komunikatów
Aktualizacja systemu operacyjnego
Uruchomienie polecenia
Wyłączanie komputera
Instalacja oprogramowania
Dezinstalacja oprogramowania
Zatrzymanie zarządzania (odinstalowanie agenta ESET Management)

Urządzenie mobilne
Działania związane z funkcją Anti-Theft
Wyświetlanie komunikatów
Eksportowanie konfiguracji zarządzanych produktów
Aktualizacja modułów
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Skanowanie na żądanie
Aktywacja produktu
Instalacja oprogramowania
Zatrzymanie zarządzania (odinstalowanie agenta ESET Management)

Zadania serwera
Wdrażanie agenta — umożliwia rozdystrybuowanie agenta na komputerach klienckich.
Usuwanie komputerów nienawiązujących połączenia — usuwa z konsoli internetowej klienty, które nie łączą się
już z programem ESET PROTECT.
Generowanie raportów — umożliwia generowanie raportów zgodnie z zapotrzebowaniem.
Zmienianie nazw komputerów — to zadanie okresowo zmienia nazwy komputerów w grupach przy użyciu
formatu FQDN.
Synchronizacja grupy statycznej — umożliwia aktualizowanie informacji dotyczących grupy na potrzeby
wyświetlania aktualnych danych.
Synchronizacja użytkowników — umożliwia aktualizowanie użytkowników lub grupy użytkowników.

Przegląd zadań
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
W celu wykonania zadania klienta należy utworzyć element wyzwalający.
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Kliknij zadanie, aby wykonać dalsze czynności związane z zadaniem:
Pokaż szczegóły

Pozwala wyświetlićszczegóły zadania: podsumowania, wykonania, elementy
wyzwalające (szczegóły elementów wyzwalających są dostępne tylko dla zadań klienta).

Zapisz w dzienniku Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.
Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

Wykonania

Tylko zadania klienta: W razie potrzeby można dokonać wyboru z wyników
wykonywania zadania i podjąć dalsze działania; więcej informacji można znaleźć w sekcji
Szczegóły zadania.

Elementy
wyzwalające
Edytuj

Pozwala na edytowanie wybranego zadania. Edytowanie istniejących zadań jest
przydatne, gdy niezbędne są tylko niewielkie modyfikacje. W przypadku bardziej
nietypowych zadań lepszym rozwiązaniem może być utworzenie nowego zadania.

Zduplikuj

Umożliwia utworzenie nowego zadania na podstawie wybranego zadania, duplikat
wymaga podania nowej nazwy.

Uruchom teraz

Tylko zadania serwera: Umożliwia uruchomienie wybranego zadania serwera.

Uruchom w

Tylko zadania klienta: W przypadku zadania klienta należy dodać nowy element
wyzwalający i wybrać komputery lub grupy docelowe.

Ponowne
uruchomienie nie
powiodło się
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Tylko zadania klienta: Zobacz listę elementów wyzwalających dla wybranego zadania
klienta.

Tylko zadania klienta: Umożliwia utworzenie nowego elementu wyzwalającego, przy
czym jako elementy docelowe wybierane są wszystkie komputery, na których
poprzednim razem nie udało się wykonać zadania. Jeśli chcesz, możesz edytować
ustawienia zadania lub kliknąć opcję Zakończ, aby zadanie zostało uruchomione
ponownie bez zmian.

Usuń

Całkowite usunięcie wybranych zadań.
• Jeśli zadanie zostanie usunięte po tym, jak zostało utworzone, ale przed
zaplanowanym uruchomieniem, zostanie ono usunięte i nie będzie nigdy uruchomione i
wykonane.
• Jeśli zadanie zostanie usunięte po zaplanowanym uruchomieniu, zostanie ono
wykonane ale informacje na jego temat nie będą wyświetlane w konsoli internetowej.

Grupa dostępu

Przenieś zadanie do innej grupy statycznej.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Wskaźnik postępu
Wskaźnik postępu to kolorowy pasek, który odzwierciedla stan wykonania zadania. Każde zadanie ma własny
wskaźnik (widoczny w wierszu Postęp). Stan wykonania zadania jest sygnalizowany przy użyciu trzech kolorów
oraz liczby komputerów z danym stanem w przypadku danego zadania:
Uruchomione (niebieski)

Pomyślnie ukończone (zielony)

Niepowodzenie (pomarańczowy)

Nowo utworzone zadanie (biały) — zmiana koloru wskaźnika może nastąpić po pewnym czasie. Serwer ESET
PROTECT musi otrzymać odpowiedź od agenta ESET Management, aby wyświetlić stan wykonania. Wskaźnik
postępu będzie też biały, jeśli nie został przypisany element wyzwalający.

Połączenie powyższych:
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Szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów i stanów ikon można znaleźć w legendzie ikon.
Wskaźnik postępu pokazuje stan zadania podczas ostatniego wykonania. Informacja ta pochodzi od agenta
ESET Management. Wskaźnik postępu pokazuje dokładnie to, co agent ESET Management zgłasza z
komputerów klienckich.

Ikona stanu
Ikona obok wskaźnika postępu udostępnia dodatkowe informacje. Informuje, czy istnieją zaplanowane wykonania
danego zadania oraz podaje wyniki ukończonych wykonań. Informacja ta jest wyliczana przez serwer ESET
PROTECT. Sygnalizowane mogą być następujące stany:
Uruchomione

Zadanie jest wykonywane w przypadku co najmniej jednego obiektu
docelowego. Brak wykonań zaplanowanych i zakończonych
niepowodzeniem. Ma zastosowanie nawet wtedy, gdy zadanie zostało już
zakończone w przypadku niektórych obiektów docelowych.

Powodzenie

Zadanie zostało zakończone powodzeniem w przypadku wszystkich
obiektów docelowych. Brak zaplanowanych lub uruchomionych wykonań.

Błąd

Zadanie zostało uruchomione na wszystkich obiektach docelowych, ale w
przypadku co najmniej jednego z nich zostało zakończone niepowodzeniem.
Brak zaplanowanych kolejnych wykonań.

Zaplanowane

Zaplanowano wykonanie zadania, ale nie zostały uruchomione żadne
wykonania.

Zaplanowane/Uruchomione

Zadanie ma zaplanowane wykonania (w przeszłości lub w przyszłości). Żadne
z wykonań nie zakończyło się niepowodzeniem i uruchomione jest co
najmniej jedno wykonanie.

Zaplanowane/Zakończone
powodzeniem

Zaplanowane/Błąd
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Zadanie ma zaplanowane wykonania (w przeszłości lub w przyszłości). Żadne
z wykonań nie zakończyło się niepowodzeniem i żadne nie jest
uruchomione, a co najmniej jedno wykonanie zostało zakończone
powodzeniem.
Zadanie wciąż ma zaplanowane wykonania (w przeszłości lub w przyszłości).
Brak uruchomionych wykonań i co najmniej jedno wykonanie zostało
zakończone niepowodzeniem. Co najmniej jedno wykonanie zostało
zakończone niepowodzeniem. Stan jest stosowany także wtedy, gdy
niektóre wykonania zostały zakończone powodzeniem.

Szczegóły zadania
Kliknij zadanie i wybierz opcję Pokaż szczegóły, aby wyświetlić szczegóły zadania na następujących kartach:

Podsumowanie
Ta karta zawiera przegląd ustawień zadania.

Wykonania
Karta Wykonania wyświetla listę komputerów z wynikami wykonywania zadań klienta. Karta Wykonania nie jest
dostępna dla Zadań serwera.
W przypadku zbyt dużej liczby wykonań można przefiltrować widok, aby ograniczyć liczbę wyników.
Kliknij opcję Dodaj filtr, aby filtrować wybrane wykonania według stanu:
• Zaplanowane — tak (zadanie klienta jest zaplanowane do wykonania), nie (wykonanie zadania klienta
zostało zakończone).
• Ostatni stan – Brak informacji o stanie, Uruchomione, Zakończone, Niepowodzenie
Można zmodyfikować filtr albo go wyłączyć, aby zobaczyć wszystkie komputery niezależnie od ich ostatniego
stanu.
Kliknij wiersz pod Nazwą komputera lub Opisem komputera, aby wykonać dalsze czynności:
•
Historia — aby zobaczyć szczegóły wykonania zadania klienta, włącznie z godziną wystąpienia,
bieżącym stanem, postępem i komunikatem diagnostycznym (jeżeli jest dostępny). Za pomocą komunikatu
diagnostycznego można sprawdzić dane wyjściowe zadania klienta, które nie powiodło się.

• Jeżeli w tabeli historii nie pojawiają się żadne wpisy, ustaw dłuższy przedział czasu w filtrze
wystąpienia.
• Podczas instalowania wcześniejszych produktów ESET komunikat diagnostyczny będzie zawierał:
Dostarczono zadanie do zarządzanego produktu.
•
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Szczegóły — wyświetl szczegóły wybranego komputera.

Elementy wyzwalające
Karta Elementy wyzwalające jest dostępna tylko dla zadań klienta i wyświetla listę elementów wyzwalających dla
wybranego zadania klienta. Aby zarządzać elementem wyzwalającym, kliknij element wyzwalający i wybierz jedną
z następujących opcji:
Edytuj
Uruchom
ponownie jak
najszybciej
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Pozwala na edytowanie wybranego elementu wyzwalającego.
Pozwala od razu (jak najszybciej) uruchomić ponownie zadanie klienta przy użyciu
elementu wyzwalającego bez modyfikowania go.

Usuń

Powoduje całkowite usunięcie wybranego elementu wyzwalającego. Aby usunąć wiele
elementów wyzwalających, zaznacz pola wyboru po lewej stronie i kliknij przycisk Usuń.

Zduplikuj

Umożliwia utworzenie nowego elementu wyzwalającego na podstawie wybranego
elementu, duplikat wymaga podania nowej nazwy.

Zadania klienta
Zadania klienta można przypisać do grup lub pojedynczych komputerów. Utworzone zadanie jest wykonywane
przy użyciu elementu wyzwalającego. Zadanie klienta może mieć więcej skonfigurowanych elementów
wyzwalających. Zadania klienta są rozsyłane do klientów, gdy agenty ESET Management zainstalowane na
klientach nawiązują połączenie z serwerem ESET PROTECT. Z tego powodu może minąć nieco czasu, zanim wyniki
wykonania zadania zostaną przesłane do serwera ESET PROTECT. W celu skrócenia czasów wykonania zadań
można zarządzać interwałem połączenia agenta ESET Management.
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
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Pozwala utworzyć nowe zadanie klienta.
1. Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

2. W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis
(opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed
utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie
wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są
ustawienia zadania i jego zachowanie.
3. Skonfiguruj ustawienia zadania w sekcji Ustawienia.
4. Sprawdź wszystkie ustawienia zadania w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
5. Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający, aby utworzyć element wyzwalający dla zadania klienta, lub
kliknij przycisk Zamknij i utwórz element wyzwalający później.

Elementy wyzwalające zadanie klienta
Aby umożliwić wykonanie zadania klienta, należy przypisać do niego element wyzwalający. Aby utworzyć element
wyzwalający, kliknij pozycję Zadania > kliknij wystąpienie Zadanie klienta w tabeli głównej i wybierz z menu
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rozwijanego polecenie Uruchom na. Można również przypisać zadanie klienta do grupy lub komputerów.
Aby zdefiniować element wyzwalający, należy wybrać docelowe komputery lub grupy, dla których ma zostać
wykonane zadanie klienta. Po wybraniu obiektów docelowych skonfiguruj element wyzwalający, aby zadanie
zostało wykonane w określonym terminie lub po wystąpieniu określonego zdarzenia. Możesz też wybrać pozycję
Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie, aby w razie potrzeby dokładniej dostosować element wyzwalający.

Podstawowe
Wprowadź informacje podstawowe dotyczące elementu wyzwalającego w polu Opis, a następnie kliknij pozycję
Obiekt docelowy.

Obiekt docelowy
W oknie Obiekt docelowy można wskazać klienty (poszczególne komputery lub grupy) będące odbiorcami danego
zadania.
• Kliknij pozycję Dodaj komputery, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy
i wybrać urządzenia.
• Kliknij pozycję Dodaj grupy, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy i
wybrać grupy.
Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby
zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.
Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
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Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk OK i przejdź do sekcji Element wyzwalający.

Element wyzwalający
Element wyzwalający określa zdarzenie wyzwalające zadanie.
• Jak najszybciej — powoduje wykonanie zadania zaraz po połączeniu się klienta z serwerem programu ESET
PROTECT i odebraniu przez niego zadania. Jeśli wykonanie zadania przed upłynięciem jego daty wygaśnięcia
nie jest możliwe, zadanie zostanie wycofane z kolejki. Nie zostanie ono usunięte, a jedynie nie zostanie
wykonane.
• Zaplanowane — rozpoczyna wykonywanie zadania o ustalonym czasie.
• Element wyzwalający dziennik zdarzeń — powoduje wykonanie zadania po nastąpieniu określonych w tym
miejscu zdarzeń. Ten element wyzwalający jest wywoływany, gdy w dzienniku pojawia się określone
zdarzenie. Zdefiniuj typ dziennika, operator logiczny oraz kryteria filtrowania wyzwalające wykonanie
zadania.
• Element wyzwalający dołączenie do grupy dynamicznej — ten element wyzwalający inicjuje wykonanie
zadania, gdy klient dołącza do grupy dynamicznej wybranej w opcji Obiekt docelowy. Jeśli wybrano grupę
statyczną lub pojedyncze klienty, ta opcja nie jest dostępna.
• Wyrażenie CRON — interwał elementu wyzwalającego można ustawić za pomocą wyrażenia CRON.
Więcej informacji na temat elementów wyzwalających znajduje się w rozdziale Typy elementów
wyzwalających zadania.
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Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Ograniczanie służy do ograniczenia wykonywania zadania, jeśli zadanie jest wyzwalane przez często występujące
zdarzenie, na przykład element wyzwalający dziennik zdarzeń lub element wyzwalający dołączenie do grupy
dynamicznej (patrz wyżej). Więcej informacji znajduje się w rozdziale Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie.
Po zdefiniowaniu odbiorców tego zadania oraz elementów wyzwalających wykonanie zadania kliknij przycisk
Zakończ.

Przypisywanie zadania klienta do grupy lub
komputerów
Przeczytaj tutaj, jak przypisać zadanie klienta do grupy.
Zadania można przypisywać do komputerów na dwa sposoby.
1.W obszarze Panel kontrolny > Komputery > Komputery z problemami > wybierz komputer i kliknij
Komputer >
Zadania >
Nowe zadanie

2.W obszarze Komputer wybierz komputery, zaznaczając pola wyboru, a następnie wybierz opcję
Nowe zadanie.
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Zadania >

Zostanie otwarte okno kreatora nowego zadania klienta.

Działania związane z funkcją Anti-Theft
Funkcja Anti-Theft zapewnia ochronę urządzeń mobilnych przed nieupoważnionym dostępem.
Gdy urządzenie mobilne (zarejestrowane w usłudze ESET PROTECT i zarządzane przez tę usługę) zostanie
zagubione lub skradzione, pewne czynności są wyzwalane automatycznie, a inne mogą zostać podjęte przy użyciu
zadań klienta.
Jeśli nieupoważniona osoba wymieni zaufaną kartę SIM na niezaufaną kartę SIM, urządzenie zostanie
automatycznie zablokowane przez aplikację ESET Endpoint Security for Android, a pod podany przez użytkownika
numer (lub numery) telefonu zostanie wysłana wiadomość SMS. Ta wiadomość będzie zawierała następujące
informacje:
• numer urządzenia mobilnego z obecnie używanej karty SIM
• numer IMSI (międzynarodowy numer subskrybentów mobilnych)
• numer IMEI (międzynarodowy identyfikator sprzętu mobilnego) urządzenia mobilnego
Nieupoważniony użytkownik nie będzie wiedzieć o wysłaniu tej wiadomości, ponieważ zostanie ona
automatycznie usunięta z wątków wiadomości rejestrowanych w urządzeniu. Przy użyciu zadania klienta
użytkownik może również zażądać podania współrzędnych GPS zagubionego urządzenia mobilnego lub zdalnie
usunąć wszystkie dane zapisane w urządzeniu.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >
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Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Czynność

Znajdź plik

Mobilny
system
operacyjny

Opis

Urządzenie wyśle w odpowiedzi wiadomość SMS ze współrzędnymi GPS
określającymi jego położenie. Jeśli dostępne będą bardziej precyzyjne dane
lokalizacji, po 10 minutach urządzenie ponownie wyśle wiadomość.
Odebrane informacje są wyświetlane w obszarze szczegóły urządzenia.
Funkcja Znajdź działa tylko wtedy, gdy na urządzeniu włączony jest
GPS.
Nieobsługiwane.

Zablokuj

Urządzenie zostanie zablokowane. Urządzenie można odblokować przy
użyciu hasła administratora lub polecenia odblokowania.
Urządzenie zostanie zablokowane. Kod dostępu można usunąć za pomocą
polecenia Usuń kod dostępu.

Odblokuj

Urządzenie zostanie odblokowane, aby można było z niego korzystać.
Aktualnie włożona karta SIM zostanie zapisana w urządzeniu jako zaufana
karta SIM.
Nieobsługiwane.

Dźwięk
syreny/trybu
„zgubiony”
Usuń kod dostępu

Urządzenie zostanie zablokowane i przez 5 minut (lub do odblokowania)
będzie odtwarzać bardzo głośny dźwięk.
Nieobsługiwane.
Nieobsługiwane.
Usuwa kod dostępu z urządzenia. Użytkownik będzie musiał skonfigurować
nowy kod dostępu po włączeniu urządzenia.

Reset do ustawień
fabrycznych

Wszystkie dane dostępne na urządzeniu zostaną usunięte (nagłówki plików
zostaną zniszczone), a urządzenie zostanie przywrócone do ustawień
fabrycznych. Może to potrwać kilka minut.
Wszystkie ustawienia i informacje zostaną usunięte i zostaną przywrócone
domyślne ustawienia fabryczne urządzenia. Może to potrwać kilka minut.
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Czynność

Mobilny
system
operacyjny

Opis

Włączanie trybu
„zgubiony” i
znajdowanie

Dostępne tylko w programie ABM w systemie iOS. Urządzenie przełączy się
do „trybu utraty”, zablokuje się i będzie można je odblokować tylko
wykonując zadanie Wyłącz tryb utraty z programu ESET PROTECT. Możesz
dostosować numer telefonu, komunikat oraz stopkę, które będą widoczne
na ekranie utraconego urządzenia. Stan ochrony urządzenia zostanie
zmieniony na Zgubione.

Wyłącz tryb utraty

Dostępne tylko w programie ABM w systemie iOS. Stan ochrony urządzenia
ulegnie zmianie, a urządzenie zostanie przywrócone do stanu zwykłego
działania.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.
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W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Diagnostyka
W celu uruchomienia czynności diagnostycznej w produkcie zabezpieczającym firmy ESET na komputerze
klienckim użyj zadania Diagnostyka.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Czynność diagnostyczna
• Uruchom program Log Collector — rozpoczyna zbieranie określonych danych (na przykład konfiguracji i
dzienników) na wybranym komputerze, aby ułatwić gromadzenie informacji o komputerze klienta podczas
rozwiązywania zgłoszeń pomocy.
oParametry programu Log Collector — można określić parametry programu Log Collector w systemie
Windows, macOS oraz Linux. Aby zgromadzić wszystkie dostępne dane, pozostaw pole Parametry
programu Log Collector puste. Jeśli określono parametry programu Log Collector, wybierz tylko
komputery z odpowiednim systemem operacyjnym jako obiekty docelowe dla zadania.
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Limit rozmiaru pliku na urządzenie w przypadku dostarczania dzienników wynosi 200 MB. Dostęp do
dzienników można uzyskać z konsoli internetowej w sekcji Szczegóły > Dzienniki. Jeśli dzienniki zebrane
przez zadanie są większe niż 200 MB, zadanie zakończy się niepowodzeniem. Jeśli zadanie nie powiedzie
się, można:
• Zebrać dzienniki lokalnie na urządzeniu.
• Zmienić szczegółowość dzienników i ponowić próbę wykonania zadania:
oW przypadku obiektów docelowych z systemem Windows użyj parametru /Targets:EraAgLogs, aby
zebrać tylko dzienniki agenta ESET Management.
oW przypadku obiektów docelowych z systemem Linux/macOS użyj parametru --no-productlogs, aby
wykluczyć dzienniki z zainstalowanego produktu zabezpieczającego firmy ESET.
• Ustawianie trybu diagnostyki - Na tryb diagnostyki składają się następujące kategorie: dziennik spamu,
dziennik zapory, dziennik HIPS, dziennik kontroli dostępu do urządzeń i dziennik kontroli dostępu do stron
internetowych. Głównym zadaniem trybu diagnostyki jest gromadzenie dzienników z różnymi poziomami
ważności przydatnych podczas rozwiązywania problemów.
oWłącz — włącza rejestrowanie we wszystkich aplikacjach ESET.
oWyłącz — można wyłączyć rejestrowanie ręcznie lub zostanie ono automatycznie wyłączone po
ponownym uruchomieniu komputera.
Aby z powodzeniem tworzyć dzienniki diagnostyki, trzeba spełnić następujące warunki wstępne:
• Dzienniki trybu diagnostyki można gromadzić z komputerów klienckich działających w systemach Windows
i macOS.
• Komputer kliencki musi mieć zainstalowany i aktywowany produkt zabezpieczający ESET.
Agent ESET Management wysyła tylko dzienniki zbierane przez produkt ESET zainstalowany na komputerze
klienckim. Kategoria i szczegółowość dziennika zależy od typu produktu i konfiguracji. Skonfiguruj każdy
produkt (poprzez Polityki), aby zbierać określone dzienniki.
Dzienniki diagnostyczne starsze niż 24 godziny są usuwane codziennie podczas czyszczenia bazy danych o północy.
Zapobiega to przeciążeniu bazy danych ESET PROTECT.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.
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W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
Utworzone dzienniki można wyświetlić w obszarze Szczegóły komputera: Dzienniki > Dziennik diagnostyczny.

Wyświetlanie komunikatów
Zadanie Wyświetlanie komunikatów umożliwia wysyłanie komunikatów na dowolne urządzenie zarządzane
(komputer kliencki, tablet, telefon komórkowy itp.). Komunikat zostanie wyświetlony na ekranie w celu
przekazania użytkownikowi informacji.
• System Windows — wiadomość jest wyświetlana jako powiadomienie.
W systemie Windows zadanie klienta Wyświetlanie komunikatów wykorzystuje polecenie msg.exe, które
występuje tylko w wersjach Windows Professional/Enterprise. W efekcie nie można użyć tego zadania, aby
wyświetlić komunikat na komputerze klienckim z systemem Windows Home.
• macOS i Linux — komunikat jest wyświetlany tylko w terminalu.
Aby zobaczyć komunikat w systemie macOS lub Linux, najpierw trzeba otworzyć terminal.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Można tu wprowadzić tytuł i wpisać komunikat.
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Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Zakończ izolację komputera od sieci
Zadanie Zakończ izolację komputera od sieci powoduje zakończenie izolacji komputera od sieci i ponownie
umożliwia nawiązywanie połączeń przez izolowany komputer. Tego zadania należy używać tylko w przypadku, gdy
problem z zabezpieczeniami został rozwiązany.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.
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Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Eksportowanie konfiguracji zarządzanych produktów
Zadanie Eksportowanie konfiguracji zarządzanych produktów umożliwia eksportowanie ustawień
poszczególnych komponentów oprogramowania ESET PROTECT lub produktów zabezpieczających firmy ESET
zainstalowanych na klientach.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Eksportuj ustawienia konfiguracji zarządzanych produktów.
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• Produkt — wybierz komponent oprogramowania ESET PROTECT lub kliencki produkt zabezpieczający firmy
ESET, którego konfiguracja ma zostać wyeksportowana.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
Po zakończeniu zadania wyeksportowaną konfigurację można znaleźć na karcie Konfiguracja w obszarze
szczegółów komputera komputerów docelowych.

Odizoluj komputer od sieci
Zadanie Odizoluj komputer od sieci powoduje odizolowanie wybranych komputerów od sieci, a wszystkie
połączenia oprócz połączeń wymaganych do prawidłowego działania produktów ESET zostaną zablokowane.
Dozwolone są następujące połączenia:
• komputer uzyskuje adres IP
• komunikacja ekrn.exe, agent ESET Management, łącznik ESET Inspect
• logowanie do domeny
Izolacja sieci jest zgodna tylko z produktami zabezpieczającymi firmy ESET (Endpoint Antivirus/Security i
produkty zabezpieczające serwer) w wersji 7.2 lub nowszej.
Izolacja od sieci prawdopodobnie zakłóci normalne działanie komputerów i powinno być używane tylko w
sytuacjach awaryjnych (na przykład jeśli na zarządzanym komputerze zostanie zidentyfikowany poważny
problem z zabezpieczeniami). Izolację można zakończyć przy użyciu zadania klienta.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
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Zadanie klienta.

• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Aktualizacja modułów
Zadanie Aktualizacja modułów wymusza aktualizację wszystkich modułów produktu zabezpieczającego
zainstalowanego na docelowym urządzeniu. Jest to ogólne zadanie dla wszystkich produktów zabezpieczających
na wszystkich systemach. Lista wszystkich modułów docelowego produktu zabezpieczającego znajduje się w sekcji
Informacje danego produktu.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję
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Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
• Wyczyść pamięć podręczną aktualizacji — opcja ta umożliwia usunięcie tymczasowych plików aktualizacji z
pamięci podręcznej klienta i może być często używana do naprawy błędów aktualizacji modułów.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Ustawianie serwera niestandardowego dla aktualizacji modułów
Jeśli aktualizacja modułów w produkcie zabezpieczającym ESET nie powiedzie się z powodu blokady
geograficznej, użyj polityki, aby skonfigurować niestandardowy serwer dla aktualizacji modułów:
1. W ustawieniach polityki produktu zabezpieczającego ESET wybierz opcję Aktualizuj > Profile >
Aktualizacje.
2. W oknie Aktualizacje modułów wyłącz opcję Wybierz automatycznie i wpisz adres serwera
niestandardowego. Na przykład aby użyć amerykańskich serwerów aktualizacji ESET Endpoint
Antivirus/Security 9 dla systemu Windows, wpisz http://us-update.eset.com/eset_upd/ep9/ (wersja 8:
http://us-update.eset.com/eset_upd/ep8/).
3. Wpisz swoją nazwę użytkownika (EAV-XXXXXXXX) i hasłolicencji. Możesz je uzyskać ze szczegółów
starszej licencji.
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Cofanie aktualizacji modułów
Jeśli aktualizacja modułu powoduje problemy lub nie chcesz jej wdrażać na niektórych klientach (na przykład w
związku z testowaniem aktualizacji lub stosowaniem aktualizacji w wersji wstępnej), możesz użyć zadania Cofanie
aktualizacji modułów. Po zastosowaniu tego zadania moduły zostaną przywrócone do poprzedniej wersji.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Aby dostosować ustawienia cofania aktualizacji modułów, należy rozwinąć tę sekcję.
Czynność
• Włącz aktualizacje — aktualizacje są włączone i na kliencie zostanie odebrana następna aktualizacja
modułów.
• Cofnięcie aktualizacji i wyłączenie ich na kolejne — aktualizacje zostają wyłączone na czas wybrany z
menu rozwijanego Przedział czasowy wyłączenia (24/36/48 godz. lub do odwołania).
W przypadku opcji Do odwołania należy zachować ostrożność, ponieważ wiąże się ona z zagrożeniem
bezpieczeństwa.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.
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W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Skanowanie na żądanie
Zadanie Skanowanie na żądanie umożliwia ręczne uruchomienie skanowania komputera klienckiego (poza
zaplanowanym skanowaniem).
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Wyłączenie komputera po skanowaniu — zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyłączenie komputera po
zakończeniu skanowania.
Można skonfigurować zachowanie ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na
komputerze musi być uruchomiony Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET
obsługujący to ustawienie.

Profil skanowania
Tutaj można wybrać żądany profil z menu rozwijanego:
• Skanowanie dokładne — jest to profil wstępnie zdefiniowany na kliencie, skonfigurowany jako
najdokładniejszy profil skanowania, który umożliwia sprawdzenie całego systemu, ale również trwa najdłużej
i pochłania najwięcej zasobów.
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• Skanowanie inteligentne - Tryb skanowania inteligentnego umożliwia szybkie uruchomienie skanowania
komputera i wyleczenie zainfekowanych plików bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez
użytkownika. Zaletą skanowania inteligentnego jest łatwość obsługi i brak konieczności szczegółowej
konfiguracji skanowania. W ramach skanowania inteligentnego sprawdzane są wszystkie pliki na dyskach
lokalnych, a wykryte infekcje są automatycznie leczone lub usuwane. Automatycznie ustawiany jest
domyślny poziom leczenia.
• Skanowanie z menu kontekstowego — skanowanie klienta przy użyciu wstępnie zdefiniowanego profilu
skanowania z możliwością dostosowania skanowanych obiektów.
• Profil niestandardowy — skanowanie niestandardowe umożliwia użytkownikowi określenie parametrów
skanowania, takich jak skanowane obiekty i metody skanowania. Zaletą skanowania niestandardowego jest
możliwość szczegółowej konfiguracji parametrów. Konfiguracje można zapisywać w zdefiniowanych przez
użytkownika profilach skanowania, co ułatwia wielokrotne przeprowadzanie skanowania z zastosowaniem
tych samych parametrów. Profil należy utworzyć przed uruchomieniem zadania w ramach opcji profilu
niestandardowego. Po wybraniu profilu niestandardowego z menu rozwijanego wpisz dokładną nazwę
profilu w polu Profil niestandardowy.

Leczenie
Domyślnie wybrana jest opcja Skanuj z leczeniem. To ustawienie włącza automatyczne leczenie znalezionych
zarażonych obiektów. Jeśli nie jest to możliwe, zostają poddane kwarantannie.

Skanuj obiekty docelowe
Opcja Skanuj wszystkie obiekty docelowe również jest domyślnie włączona. W ramach tego ustawienia
skanowane są wszystkie obiekty docelowe określone w profilu skanowania. W przypadku odznaczenia tej opcji
należy ręcznie określić obiekty docelowe skanowania w polu Dodaj obiekt docelowy. W polu tekstowym należy
wpisać obiekt skanowania i kliknąć opcję Dodaj. Obiekt docelowy zostanie wyświetlony w widocznym poniżej polu
Skanowane obiekty. Obiektem docelowym skanowania może być plik lub lokalizacja. Można też uruchomić
wstępnie zdefiniowane skanowanie, używając dowolnego z poniższych ciągów jako obiektu docelowego
skanowania:
Obiekt docelowy skanowania

Przeskanowane lokalizacje

${DriveRemovable}

Wszystkie dyski i urządzenia wymienne.

${DriveRemovableBoot}

Sektory rozruchowe dysków wymiennych.

${DriveFixed}

Dyski twarde (HDD, SSD).

${DriveFixedBoot}

Sektory rozruchowe dysków twardych.

${DriveRemote}

Dyski sieciowe.

${DriveAll}

Wszystkie dostępne dyski.

${DriveAllBoot}

Sektory rozruchowe i skany UEFI wszystkich dysków. Przeczytaj więcej o skanerze
UEFI w słowniczku.

${DriveSystem}

Dyski systemowe.

${Share}

Dyski udostępnione (tylko produkty serwerowe).

${Boot}

Główny sektor rozruchowy.

${Memory}

Pamięć operacyjna.

${Registry}

Rejestr systemowy (tylko dla punktu końcowego ESET Endpoint 8 lub nowszego).
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Obiekt docelowy skanowania
${Wmi}

Przeskanowane lokalizacje
Baza danych WMI (tylko dla punktu końcowego ESET Endpoint 8 i nowszych).

Poniżej znajdują się przykłady używania parametrów obiektu docelowego Skanowanie na żądanie:
▪Plik: C:\Users\Data.dat
▪Folder C:\MyFolder
▪Ścieżka lub plik w systemie Unix /usr/data
▪Lokalizacja UNC systemu Windows \\server1\scan_folder
▪Wstępnie zdefiniowany ciąg ${Memory}

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Aktualizacja systemu operacyjnego
Zadanie Aktualizacja systemu operacyjnego służy do aktualizacji systemu operacyjnego na komputerze klienckim.
Zadanie to umożliwia uruchomienie aktualizacji systemu na komputerach z systemem operacyjnym Windows,
macOS oraz Linux.
• macOS — zadanie instaluje wszystkie aktualizacje przy użyciu polecenia:
/usr/sbin/softwareupdate --install --all

• Linux — zadanie instaluje wszystkie aktualizacje. Sprawdza różne menedżery pakietów, więc działa z
większością dystrybucji.
• Windows — zadanie instaluje aktualizacje systemu operacyjnego. Zadanie nie instaluje aktualizacji funkcji,
które uaktualniają system Windows do nowszej wersji.
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Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
• Automatycznie zaakceptuj umowę EULA (tylko Windows) — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby
umowa EULA była akceptowana automatycznie. Tekst umowy nie będzie wyświetlany użytkownikowi. Jeśli nie
zaakceptujesz umowy EULA, zadanie pomija aktualizacje wymagające jej akceptacji.
• Zainstaluj opcjonalne aktualizacje (tylko Windows) — zostaną również zainstalowane aktualizacje oznaczone
jako opcjonalne.
• Zezwalaj na ponowne uruchomienie (Windows i macOS) — wymuś ponowne uruchomienie komputera
klienckiego po zainstalowaniu aktualizacji, które wymagają ponownego uruchomienia.
Można skonfigurować zachowanie ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na
komputerze musi być uruchomiony Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET
obsługujący to ustawienie. Jeśli zarządzany komputer nie obsługuje konfiguracji zachowania ponownego
uruchamiania:
oWindows powiadomi użytkownika komputera o planowanym wymuszonym ponownym uruchomieniu na
4 godziny oraz na 10 minut przed restartem.
omacOS zostanie ponownie uruchomiony natychmiast po aktualizacji.
• Aktualizacje wymagające ponownego uruchomienia zostaną zainstalowane, nawet jeśli pole wyboru
Zezwalaj na ponowne uruchomienie nie zostanie zaznaczone.
• Ustawienia nie wpływają na zadanie, jeśli wybrane urządzenie działa na niewspieranym systemie
operacyjnym.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
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• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Zarządzanie kwarantanną
Zadanie Zarządzanie kwarantanną służy do zarządzania obiektami w ramach kwarantanny na serwerze ESET
PROTECT, obejmującej zainfekowane lub podejrzane obiekty wykryte podczas skanowania.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Ustawienia zarządzania kwarantanną
Czynność — umożliwia wybranie czynności, która ma zostać wykonana w odniesieniu do obiektu dodanego do
kwarantanny.
• Przywróć obiekty (przywrócenie obiektu do oryginalnej lokalizacji i poddanie go skanowaniu, w
przypadku dalszego występowania powodu dodania do kwarantanny obiekt trafia tam ponownie).
• Przywróć obiekty i wyklucz je w przyszłości (przywrócenie obiektu do oryginalnej lokalizacji bez
możliwości ponownego dodania go do kwarantanny).
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• Usuń obiekty usuwa obiekt trwale.
Typ filtra — filtrowanie obiektów dodanych do kwarantanny na podstawie określonych poniżej kryteriów.

Ustawienia filtru:
• Skróty obiektów — tutaj należy dodać skróty obiektów do pola. Wprowadzać można wyłącznie znane
obiekty, na przykład takie, które były już poddawane kwarantannie.
• Wystąpienie > Wystąpienie od, Wystąpienie do— tutaj należy podać zakres czasowy poddania obiektu
kwarantannie.
• Rozmiar > Rozmiar minimalny/maksymalny (w bajtach) — tutaj należy podać zakres rozmiarów obiektu
objętego kwarantanną (w bajtach).
• Nazwa wykrycia — należy wybrać wykrycie z listy elementów objętych kwarantanną.
• Nazwa obiektu — należy wybrać obiekt z listy elementów objętych kwarantanną.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Aktywacja produktu
W celu aktywowania produktu zabezpieczającego firmy ESET na komputerze klienckim lub urządzeniu mobilnym
należy użyć zadania Aktywacja produktu.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >
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Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Ustawienia aktywacji produktu — wybierz z listy licencję dla klienta. Ta licencja zostanie użyta w odniesieniu do
produktów, które są już zainstalowane na kliencie. Jeśli na liście nie ma żadnych licencji, przejdź do obszaru
Więcej > Zarządzanie licencjami i dodaj licencję.
Zadanie Aktywacja produktu umożliwia aktywację urządzenia mobilnego, aplikacji ESET Endpoint dla
systemu Android — również z użyciem licencji offline.
Zadanie aktywacji nie umożliwia aktywowania produktów ESET w wersji 4 i 5 bez licencji offline. Konieczne
jest ręczne aktywowanie produktu lub używanie obsługiwanej wersji produktu (zalecamy korzystanie z
najnowszej wersji).

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
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Resetowanie sklonowanego agenta
Można dystrybuować agenta ESET Management w sieci użytkownika za pomocą wstępnie zdefiniowanego obrazu,
jak to opisano w artykule bazy wiedzy. Sklonowane agenty mają taki sam identyfikator SID, co może powodować
problemy (wiele agentów o tym samym identyfikatorze SID). Aby rozwiązać ten problem, należy użyć zadania
Resetowanie sklonowanego agenta w celu zresetowania identyfikatora SID i przypisania agentom unikatowej
tożsamości.
Agent ESET Management automatycznie identyfikuje sklonowane maszyny klienckie działające w systemie
Windows, bez konieczności korzystania z zadania Resetowanie sklonowanego agenta. Wydzielenie sklonowanych
maszyn za pomocą zadania jest konieczne tylko w przypadku maszyn klienckich z systemami Linux i macOS (oraz
klientów z systemem Windows, na których wyłączono wykrywanie sprzętu).
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Zadanie to należy uruchamiać, zachowując ostrożność. Gdy bieżący agent ESET Management zostanie
zresetowany, wszystkie uruchomione na nim zadania zostaną porzucone.
Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.
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W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Resetowanie bazy danych Rogue Detection Sensor
Zadanie Resetowanie bazy danych Rogue Detection Sensor służy do resetowania pamięci podręcznej
wyszukiwania narzędzia RD Sensor. Zadanie to powoduje usunięcie danych z pamięci podręcznej, a wyniki
wyszukiwania będą na nowo gromadzone. Uruchomienie tego zadania nie skutkuje usunięciem wykrytych
komputerów. Zadanie to jest przydatne, gdy wykryte komputery nadal znajdują się w pamięci podręcznej, a nie są
zgłoszone do serwera.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.
Podczas tworzenia elementu wyzwalającego dla tego zadania jako cel wybierz komputer, na którym jest
zainstalowane narzędzie RD Sensor.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
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• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Uruchomienie polecenia
Zadanie Uruchomienie polecenia służy do wykonania określonych instrukcji wiersza polecenia na kliencie.
Administrator może określić dane wejściowe wiersza polecenia, które mają zostać uruchomione.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Polecenia są wykonywane bez dostępu do środowiska pulpitu. W rezultacie wykonanie poleceń
wymagających dostępu do graficznego interfejsu użytkownika aplikacji mogą zakończyć się
niepowodzeniem.
W zadaniu Uruchomienie polecenia można korzystać z poleceń ecmd. Więcej informacji można znaleźć w tym
artykule bazy wiedzy.
System
operacyjny

Polecenie będzie
uruchamiane
przez użytkownika

Domyślny katalog
roboczy

Dostępne lokalizacje
sieciowe

Polecenie będzie
uruchamiane w

System
Windows

Local System

C:\Windows\Temp

Tylko lokalizacje w bieżącej
domenie i dostępne dla
lokalnego systemu
użytkownika.

System Linux
lub macOS

root

/tmp

Tylko jeśli lokalizacja jest
Konsola
zamontowana i udostępniona
dla użytkownika głównego
(root)

Wiersz polecenia
(cmd.exe)

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
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Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
• Wiersz polecenia do uruchomienia — wprowadź wiersz polecenia, który chcesz uruchomić na klientach.
• Katalog roboczy — wprowadź katalog, w którym ma zostać uruchomiony powyższy wiersz polecenia.
Można wpisać polecenie wielowierszowe. Ograniczenia maksymalnej długości polecenia:
• Konsola internetowa może przetworzyć do 32 768 znaków. Jeśli skopiujesz i wkleisz dłuższe polecenie,
zostanie obcięte na końcu bez powiadomienia.
• Systemy Linux i macOS umożliwiają przetworzenie pełnej długości polecenia. System Windows ma
ograniczenie do maksymalnie 8191 znaków.
• Aby uruchomić skrypt lokalny znajdujący się na komputerze klienckim w lokalizacji
C:\Users\user\script.bat, należy wykonać następujące czynności:
1.Utwórz nowe zadania klienta i wybierz opcję Uruchomienie polecenia.
2.W sekcji Ustawienia wprowadź:
Wiersz polecenia do uruchomienia: call script.bat
Katalog roboczy: C:\Users\user
3.Kliknij przycisk Zakończ, a następnie utwórz element wyzwalający i wybierz docelowe komputery
klienckie.
• Aby uruchomić polecenie wielowierszowe w celu zdalnego ponownego uruchomienia usługi systemu
Windows (zastąp service_name nazwą usługi, na przykład wuauserv dla usługi Windows Update):
net stop service_name
net start service_name

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
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Sprawdź wynik zadania uruchomienia polecenia
1. Kliknij Zadania > kliknij zadanie > Pokaż szczegóły > karta Wykonania > kliknij wiersz w tabeli >

Historia.

2. Kolumna komunikat diagnostyczny zawiera pierwsze 255 znaki efektu uruchomienie polecenia. Można
tworzyć raporty i przetwarzać te dane z kilku komputerów. Większe dane wyjściowe można pobrać jako
dziennik aplikacji Log Collector w Komputer Szczegóły > Dzienniki > Log Collector.

Uruchomienie skryptu programu SysInspector
Zadanie Uruchomienie skryptu programu SysInspector służy do usuwania z systemu niepożądanych obiektów.
Przed przystąpieniem do realizacji tego zadania należy wyeksportować skrypt programu SysInspector z programu
ESET SysInspector. Po wyeksportowaniu skryptu można oznaczyć obiekty, które mają zostać usunięte i uruchomić
skrypt przy użyciu zmodyfikowanych danych, co spowoduje usunięcie oznaczonych obiektów.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
• Skrypt programu SysInspector — w celu przejścia do skryptu usługi należy kliknąć opcję Przeglądaj. Skrypt
usługi należy utworzyć przed uruchomieniem tego zadania.
• Czynność — użytkownik może przesłać skrypt do konsoli ESET PROTECT lub pobrać go stamtąd.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.
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W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
Po ukończeniu zadania wynik można sprawdzić w raporcie.

Uaktualnienie komponentów rozwiązania ESET
PROTECT
Zadanie ESET PROTECTUaktualnianie komponentów rozwiązania umożliwia uaktualnienie komponentów
programu ESET PROTECT (agenta ESET Management, serwera ESET PROTECT, konsoli internetowej oraz narzędzia
MDM, ale nie Apache Tomcat i serwera proxy Apache HTTP). Zadanie uaktualnienia można wykonać tylko na
komputerze z zainstalowanym agentem ESET Management. Agent musi być też zainstalowany na serwerze ESET
PROTECT.
Program ESET PROTECT 9 automatycznie powiadamia użytkownika o dostępności nowej wersji serwera
ESET PROTECT.
Możesz uaktualnić program do wersji ESET PROTECT 9.1 tylko z wersji ESMC 7.2 lub nowszej. Szczegółowe
instrukcje zawiera przewodnik po instalacji.
Zobacz też inne sposoby uaktualnienia programu ESET PROTECT do najnowszej wersji.
Aby zapobiec niepowodzeniu instalacji, program ESET Management Agent wykonuje następujące testy przed
instalacją lub uaktualnieniem produktów ESET.
• czy repozytorium jest dostępne
• jeśli na komputerze klienckim jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku (1 GB, niedostępne w
systemie Linux)

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
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Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam
politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach
korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
• Serwer odniesienia rozwiązania ESET PROTECT — wybierz wersję serwera ESET PROTECT z listy. Wszystkie
komponenty rozwiązania ESET PROTECT zostaną uaktualnione do wersji zgodnych z wybranym serwerem.
Zaznacz pole wyboru obok opcji W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie, aby wymusić ponowne
uruchomienie komputera klienckiego po ukończeniu instalacji. Można również pozostawić tę opcję
niezaznaczoną, a komputery klienckie uruchomić ponownie ręcznie. Można skonfigurować zachowanie
ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na komputerze musi być uruchomiony Agent
ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET obsługujący to ustawienie.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
Uaktualnienie może zająć więcej czasu, w zależności od konfiguracji systemu i sieci. Nie można uzyskać
dostępu do konsoli internetowej podczas uaktualniania ESET PROTECT serwera lub konsoli internetowej. Po
uaktualnieniu zaloguj się do konsoli internetowej i sprawdź, czy masz najnowszą wersję ESET PROTECT w
Pomoc >. Informacje.
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Wyślij plik do ESET LiveGuard
Aby uruchomić to zadanie, należy przejść do sekcji Wykrycia.
Opcja Wyślij plik do ESET LiveGuard jest dostępna tylko dla zablokowanych plików . Plik można wysłać do
analizy szkodliwego oprogramowania (ESET LiveGuard Advanced) z konsoli internetowej ESET PROTECT. Szczegóły
analizy pliku można wyświetlić w obszarze Przesłane pliki. Możesz ręcznie przesłać pliki wykonywalne do analizy
ESET LiveGuard Advanced z punktu końcowego ESET (musisz mieć licencję ESET LiveGuard Advanced).

Skanowanie serwera
Przy użyciu zadania Skanowanie serwera można skanować klienty z zainstalowanymi rozwiązaniami serwera ESET.
Typ uruchamianego skanowania zależy od zainstalowanego rozwiązania ESET:
Produkt
ESET File Security for
Windows (wcześniej ESET
File Security for Microsoft
Windows Server)

Skanuj
Skanowanie środowiska
Hyper-V

Opis
Ten typ skanowania pozwala skanować dyski na
serwerze Microsoft Hyper-V Server, który jest maszyną
wirtualną, bez instalowania agenta ESET Management
na maszynie wirtualnej.

ESET Security for Microsoft Skanowanie bazy danych
SharePoint, skanowanie
SharePoint Server
środowiska Hyper-V

Ta funkcja pozwala programowi ESET PROTECT użyć
odpowiedniego obiektu docelowego skanowania
podczas uruchamiania zadania klienta Skanowanie
serwera na serwerze z zainstalowanym rozwiązaniem
ESET Security for Microsoft SharePoint.

Skanowanie bazy danych
ESET Mail Security for
Microsoft Exchange Server skrzynek pocztowych na
żądanie, skanowanie
środowiska Hyper-V

Ta funkcja pozwala programowi ESET PROTECT użyć
odpowiedniego obiektu docelowego skanowania. Gdy
program ESET PROTECT uruchomi zadanie klienta
Skanowanie serwera, pobierze listę obiektów
docelowych i wyświetli prośbę o wybór obiektów
docelowych skanowania na potrzeby skanowania bazy
danych skrzynek pocztowych na żądanie na danym
serwerze.

ESET Mail Security for IBM Skanowanie bazy danych
na żądanie, skanowanie
Domino
środowiska Hyper-V

Ta funkcja pozwala programowi ESET PROTECT użyć
odpowiedniego obiektu docelowego skanowania
podczas uruchamiania zadania klienta Skanowanie
serwera na serwerze z zainstalowanym rozwiązaniem
ESET Mail Security for IBM Domino.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
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Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
• Kliknij opcję Wybierz w sekcji Serwer docelowy i wybierz komputer, na którym są zainstalowane produkty
zabezpieczające serwer w wersji 6 lub nowszej. Zostanie wyświetlona prośba o wybranie konkretnych dysków,
folderów lub plików do przeskanowania na komputerze.
• Wybierz element wyzwalający na potrzeby tego zadania. Możesz także ustawić ograniczanie. Domyślnie
zadanie jest uruchamiane jak najszybciej.

Skanuj obiekty docelowe
Program ESET PROTECT oferuje listę dostępnych obiektów docelowych na wybranym serwerze. Aby skorzystać z
tej listy, opcja Generuj listę obiektów docelowych musi być włączona w polityce dotyczącej produktu
serwerowego w obszarze Narzędzia > ERA/ESMC — obiekty docelowe skanowania — obiekty docelowe
skanowania:
• Generuj listę obiektów docelowych — włączenie tej funkcji pozwala na wygenerowanie listy obiektów
docelowych w programie ESET PROTECT.
• Okres aktualizacji [w minutach] — wygenerowanie listy obiektów docelowych po raz pierwszy zajmie
około połowy tego okresu.
Wybierz z listy obiekty docelowe do przeskanowania. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji
ESET PROTECT — obiekty docelowe skanowania.

Podsumowanie
Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Wyłączanie komputera
Przy użyciu zadania Wyłączanie komputera można wyłączać i uruchamiać ponownie komputery klienckie.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję
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Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
• Uruchom komputer ponownie— to pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli po zakończeniu zadania ma nastąpić
ponowne uruchomienie komputera klienckiego. Jeśli komputery mają zostać wyłączone, należy usunąć
zaznaczenie tego pola.
Można skonfigurować zachowanie ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na
komputerze musi być uruchomiony Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET
obsługujący to ustawienie.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Instalacja oprogramowania
Użyj zadania Instalacja oprogramowania do zainstalowania oprogramowania na komputerach klienckich:
• zainstaluj produkty zabezpieczające ESET. Można też użyć menu kontekstowego w oknie Komputery.
Kliknij komputer i wybierz opcję
Rozwiązania >
Wdrażanie produktu zabezpieczającego, aby wdrożyć
produkt zabezpieczający ESET na komputerze.
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• Aktualizuj produkty zabezpieczające ESET — aby zainstalować najnowszą wersję, gdy już jest
zainstalowane rozwiązanie, należy uruchomić zadanie przy użyciu najnowszego pakietu instalatora. Możesz
uruchomić natychmiastową aktualizację produktu zabezpieczającego ESET w panelu kontrolnym, korzystając
z czynności wykonywanych jednym kliknięciem. Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi uaktualniania
rozwiązania ESET Security for Microsoft SharePoint, aby wykonać to działanie.
• Zainstaluj oprogramowanie innych firm.
W celu uzyskania dostępu do repozytorium i przeprowadzenia instalacji wymagany jest dostęp do Internetu
zarówno w przypadku serwera ESET PROTECT, jak i agenta ESET Management. W przypadku braku dostępu
do Internetu oprogramowanie klienta należy zainstalować lokalnie, ponieważ zdalna instalacja zakończy się
niepowodzeniem. Aby zapobiec niepowodzeniu instalacji, program ESET Management Agent wykonuje
następujące testy przed instalacją lub uaktualnieniem produktów ESET.
• czy repozytorium jest dostępne
• jeśli na komputerze klienckim jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku (1 GB, niedostępne w
systemie Linux)
W przypadku wykonywania zadania Instalacja oprogramowania na komputerach w domenie z
uruchomionym agentem ESET Management, użytkownik musi mieć uprawnienie Odczyt w odniesieniu do
folderu, w którym znajdują się instalatory. Jeśli konieczne jest przyznanie uprawnień, należy wykonać
poniższą procedurę.
1.Dodaj konto komputera wykonującego zadanie w usłudze Active Directory (na przykładNewComputer$ ).
2.Przyznaj uprawnienie Odczyt do elementu NewComputer$, klikając prawym przyciskiem myszy folder z
instalatorami i wybierając z menu kontekstowego kolejno opcje Właściwości > Udostępnianie >
Udostępnij. Należy pamiętać o umieszczeniu symbolu „$” na końcu ciągu nazwy komputera.
Instalacja z udostępnionej lokalizacji jest możliwa tylko jeśli komputer kliencki należy do domeny.
Nie należy używać zadania Instalacja oprogramowania do uaktualniania komponentów rozwiązania ESET
PROTECT (agent, serwer, MDM). Zamiast tego należy zastosować Zadanie Uaktualnianie komponentów. Za
pomocą zadania Instalacja oprogramowania można uaktualnić tylko komponent Rogue Detection Sensor.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Pakiet do zainstalowania — dostępne są dwie opcje:
• Zainstaluj pakiet z repozytorium — kliknij Wybierz pakiet, aby wybrać pakiet instalatora z repozytorium.
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Pojawi się wyskakujące okno z listą dostępnych pakietów produktów zabezpieczających firmy ESET. Wybierz
żądany pakiet instalatora (na przykład ESET Endpoint Security) i kliknij OK. Aby uaktualnić produkt ESET,
wybierz najnowszą wersję dostępną w repozytorium.
• Zainstaluj za pomocą bezpośredniego adresu URL pakietu — aby wskazać adres URL pakietu
instalacyjnego, wpisz lub skopiuj i wklej adres URL do pola tekstowego (nie używaj adresu URL, który
wymaga uwierzytelniania):
ohttp://server_address/ees_nt64_ENU.msi — w przypadku instalacji z publicznego serwera
internetowego lub z własnego serwera HTTP.
ofile://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi — w przypadku instalacji ze ścieżki sieciowej.
ofile://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi — w przypadku instalacji ze ścieżki lokalnej.
Zainstaluj najnowszą wersję — zaznacz pole wyboru, aby zainstalować najnowszą wersję produktu ESET, jeśli
Umowa licencyjna użytkownika końcowego produktu jest już zaakceptowana.
Licencja ESET — wybierz odpowiednią licencję produktu z listy dostępnych licencji.
• Licencję należy wybrać tylko wtedy, gdy instalowane lub uaktualniane są produkty, które nie są aktywne,
lub jeśli bieżąca licencja ma być zmieniona na inną.
• Nie wybieraj licencji podczas uaktualniania już aktywowanego produktu.
• Jeśli nie wybierzesz licencji, możesz zainstalować produkt zabezpieczający ESET bez licencji i aktywować
produkt później.
Aktywuj ESET LiveGuard — pole wyboru jest dostępne, jeśli masz licencję ESET LiveGuard Advanced i wybierzesz
produkt zabezpieczający firmy ESET zgodny z licencją produktu ESET LiveGuard Advanced. Zaznacz pole wyboru,
aby aktywować ESET LiveGuard Advanced na komputerach docelowych zadania instalacji oprogramowania. Po
aktywacji można zarządzać ustawieniami ESET LiveGuard Advanced za pomocą polityki.
Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam
politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach
korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
Jeśli wybrano produkt zabezpieczający firmy ESET dla systemu Windows: Zaznacz pole wyboru obok ustawienia,
aby je włączyć dla instalatora:
oWłącz system informacji zwrotnych ESET LiveGrid® (zalecane)
oWłącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji — więcej informacji zawiera artykuł w bazie
wiedzy.
Parametry instalacji (opcjonalnie):
• Użyj parametrów instalacji w wierszu polecenia wyłącznie przy ustawieniu ograniczonym, podstawowym
lub przy ustawieniu brak.
• Informacje o wersji programu msiexec używanego w odniesieniu do odpowiednich przełączników wiersza
polecenia można znaleźć w dokumentacji.
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• Zapoznaj się z odpowiednią Pomocą online dotyczącą instalacji w wierszu polecenia produktów ESET dla
punktów końcowych i produktów ESET dla serwerów.
Zaznacz pole wyboru obok opcji W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie, aby wymusić ponowne
uruchomienie komputera klienckiego po ukończeniu instalacji. Można również pozostawić tę opcję
niezaznaczoną, a komputery klienckie uruchomić ponownie ręcznie. Można skonfigurować zachowanie
ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na komputerze musi być uruchomiony Agent
ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET obsługujący to ustawienie.

Instalacja oprogramowania innych firm
Można użyć zadania Instalacja oprogramowania, aby zainstalować oprogramowanie firm innych niż ESET
(zewnętrznych).
System
operacyjny

Obsługiwane typy plików
instalacji

Obsługa parametrów instalacji

Windows

.msi

Zadanie Instalacja oprogramowania zawsze wykonuje cichą
instalację pakietów .msi.
Nie można określić parametrów msiexec. Można określić tylko
parametry wykorzystywane przez sam pakiet instalacyjny
(unikatowe dla każdego pakietu instalacji oprogramowania).

Linux

.deb, .rpm, .sh

Parametry można stosować tylko z plikami .sh (pliki .deb oraz
.rpm nie obsługują parametrów).

macOS

.pkg, .dmg (zawierające
plik .pkg)

Android

.apk

iOS

.ipa

Parametry instalacji nie są obsługiwane.

Chcesz zainstalować w systemie Linux oprogramowanie przy użyciu pliku install_script.sh, który ma dwa
parametry: -a to pierwszy parametr, -b to drugi parametr.
Instalacja w terminalu (jako użytkownik root w folderze, gdzie znajduje się install_script.sh):
./install_script.sh -a parameter_1 -b parameter_2

Instalacja przy użyciu zadania instalacji oprogramowania:
• Wpisz ścieżkę pliku w opcji Zainstaluj przy użyciu bezpośredniego adresu URL pakietu, na przykład:
file:///home/user/Desktop/install_script.sh
• Wpisz parametry instalacji: -a parameter_1 -b parameter_2.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.
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W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Lista problemów występujących w przypadku niepowodzenia instalacji
• Nie znaleziono pakietu instalacyjnego.
• Wymagana jest nowsza wersja usługi Instalator Windows.
• Zainstalowano już inną wersję lub zainstalowano produkt wywołujący konflikty.
• Inna instalacja już trwa. Zakończ ją przed rozpoczęciem tej instalacji.
• Instalacja lub dezinstalacja została pomyślnie zakończona, ale wymagane jest ponowne uruchomienie
komputera.
• Zadanie nie powiodło się — wystąpił błąd. Wystąpił błąd. Zapoznaj się z dziennikiem śledzenia agenta i
sprawdź kod zwrotny instalatora.

Oprogramowanie Safetica
Co to jest Safetica
Safetica to zewnętrzna firma programistyczna i członek ESET Technology Alliance. Safetica dostarcza rozwiązanie
zabezpieczające przed utratą danych, które uzupełnia rozwiązania zabezpieczające ESET. Główne funkcje
oprogramowania Safetica obejmują:
• Zapobieganie utracie danych — monitorowanie wszystkich dysków twardych, napędów USB, przesyłania
plików w sieci, e-maili oraz drukarek, jak również dostępu aplikacji do plików
• Raportowanie i blokowanie aktywności — dotyczy operacji na plikach, witryn, e-maili, wiadomości z
komunikatorów, wykorzystania aplikacji i wyszukiwanych słów kluczowych

Jak działa Safetica
Safetica uruchamia agenta (Safetica Endpoint Client) na odpowiednich punktach końcowych i utrzymuje z nimi
regularne połączenia poprzez serwer (Safetica Management Service). Serwer tworzy bazę danych aktywności
stacji roboczych i dostarcza nowe polityki i zasady ochrony danych do każdej stacji.
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Integracja oprogramowania Safetica w rozwiązaniu ESET PROTECT
Agent ESET Management wykrywa i zgłasza oprogramowanie Safetica jako oprogramowanie ESET w obszarze
Szczegóły komputera > Zainstalowane aplikacje. Konsola internetowa ESET PROTECT będzie aktualizować agenta
Safetica, jeśli pojawi się nowa wersja.

Wdrożenie agenta Safetica
Agenta Safetica można wdrożyć bezpośrednio z konsoli internetowej ESET PROTECT z repozytorium
oprogramowania ESET przy użyciu zadania Instalacja oprogramowania i przez wpisanie STSERVER=Server_name
do parametrów instalacji (Server_name to nazwa hosta/adres IP serwera, na którym zainstalowana jest usługa
zarządzania Safetica).
Można też zainstalować agenta Safetica za pomocą Zadania klienta — Uruchomienie polecenia.
Korzystanie z zadania Uruchomienie polecenia
msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name

Możesz użyć parametru /silent na końcu polecenia, aby przeprowadzić zdalną instalację w trybie „cichym”:
msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name /silent

Aby przeprowadzić instalację za pomocą wspomnianej powyżej metody, pakiet .msi musi już znajdować się na
urządzeniu. Aby uruchomić instalację, gdy pakiet .msi znajduje się w udostępnianej lokalizacji, lokalizację należy
określić w poleceniu w następujący sposób: msiexec /i Z:\sharedLocation\safetica_agent.msi
STSERVER=Server_name

Uaktualnianie Safetica agenta
Aby zainstalować agenta Safetica na zarządzanym komputerze, należy otworzyć Szczegóły komputera >
Zainstalowane aplikacje > wybrać agenta Safetica i kliknąć Aktualizacja produktów ESET.

Odinstaluj agenta Safetica
Aby odinstalować agenta Safetica z zarządzanego komputera, należy otworzyć Szczegóły komputera >
Zainstalowane aplikacje > wybrać agenta Safeticai kliknąć Odinstalowywanie.

Dezinstalacja oprogramowania
Zadanie Dezinstalacja oprogramowania umożliwia odinstalowywanie produktów firmy ESET z komputerów
klienckich, gdy nie są już potrzebne.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
227

Zadanie klienta.

• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
Ustawienia dezinstalacji oprogramowania
Odinstaluj — aplikacja z listy
• Nazwa pakietu — tutaj można wybrać komponent oprogramowania ESET PROTECT, produkt
zabezpieczający używany na kliencie lub aplikację innej firmy. Raportowanie aplikacji innych firm (innych niż
ESET) można włączyć za pomocą opcji Ustawienie polityki agenta. Na tej liście wyświetlane są wszystkie
pakiety, które można odinstalować na wybranych klientach.
Po odinstalowaniu agenta ESET Management z komputera klienckiego urządzenie przestaje być zarządzane
przez produkt ESET PROTECT:
• Produkt zabezpieczający firmy ESET może zachować pewne ustawienia po odinstalowaniu agenta ESET
Management.
• Jeśli agent jest chroniony hasłem, nie będzie można go odinstalować. Przed usunięciem urządzenia z
grupy urządzeń zarządzanych zalecane jest przywrócenie niektórych ustawień, które nie mają być
zachowane (np. ochrony hasłem) do ustawień domyślnych przy użyciu polityki.
• Ponadto wszystkie zadania uruchomione na agencie zostaną porzucone. W zależności od replikacji
następujący stan tego zadania w konsoli internetowej ESET PROTECT może nie być precyzyjnie
wyświetlany: Uruchomiono, Zakończono lub Niepowodzenie.
• Po odinstalowaniu agenta możesz zarządzać produktem zabezpieczającym za pośrednictwem
zintegrowanego interfejsu EGUI lub eShell.
• Wersja pakietu — można usunąć określoną wersję pakietu (zdarza się, że któraś z wersji powoduje
problemy) lub odinstalować wszystkie wersje pakietu.
• Parametry dezinstalacji — można określić parametry dezinstalacji.
• Zaznacz pole wyboru obok opcji W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie, aby wymusić
ponowne uruchomienie komputera klienckiego po ukończeniu instalacji. Można również pozostawić tę opcję
niezaznaczoną, a komputery klienckie uruchomić ponownie ręcznie. Można skonfigurować zachowanie
ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na komputerze musi być uruchomiony
Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET obsługujący to ustawienie.

Odinstalowywanie — Oprogramowanie antywirusowe innej firmy (użyto w nim technologii
OPSWAT)
Raportowanie aplikacji innych firm (innych niż ESET) można włączyć za pomocą opcji Ustawienie polityki agenta.
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Listę zgodnych programów antywirusowych można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy. Ta metoda usuwania
różni się od odinstalowania przy użyciu funkcji Dodaj lub usuń programy. Zastosowano w niej alternatywne
metody dokładnego usuwania oprogramowania antywirusowego innych firm, z uwzględnieniem wszelkich
wpisów w rejestrze oraz innych pozostałości.
Wykonaj poszczególne kroki instrukcji znajdującej się w artykule Usuwanie oprogramowania antywirusowego
innych firm z komputera klienckiego przy użyciu ESET PROTECT, aby wysłać zadanie usunięcia oprogramowania
antywirusowego innych firm z komputerów klienckich.
Jeśli chcesz umożliwić odinstalowanie aplikacji chronionych hasłem, przeczytaj nasz artykuł bazy wiedzy.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
Zadanie dezinstalacji produktu zabezpieczającego ESET może zakończyć się niepowodzeniem z błędem
powiązanym z hasłem, np. Produkt: ESET Endpoint Security -- błąd 5004. Aby kontynuować proces
odinstalowania, wprowadź prawidłowe hasło. Wynika to z faktu włączonego ustawienia ochrony hasłem
w produkcie zabezpieczającym ESET. Zastosuj politykę na komputerze klienckim, aby usunąć ochronę
hasłem. Można następnie odinstalować produkt zabezpieczający ESET przy użyciu zadania Dezinstalacja
oprogramowania.

Zatrzymanie zarządzania (odinstalowanie agenta ESET
Management)
To zadanie spowoduje odinstalowanie agenta ESET Management z wybranych urządzeń docelowych. W
przypadku wybrania komputera zadanie usunie agenta ESET Management. W przypadku wybrania urządzenia
mobilnego zadanie spowoduje anulowanie rejestracji urządzenia w systemie MDM.
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Po odinstalowaniu agenta ESET Management z komputera klienckiego urządzenie przestaje być zarządzane
przez produkt ESET PROTECT:
• Produkt zabezpieczający firmy ESET może zachować pewne ustawienia po odinstalowaniu agenta ESET
Management.
• Jeśli agent jest chroniony hasłem, nie będzie można go odinstalować. Przed usunięciem urządzenia z
grupy urządzeń zarządzanych zalecane jest przywrócenie niektórych ustawień, które nie mają być
zachowane (np. ochrony hasłem) do ustawień domyślnych przy użyciu polityki.
• Ponadto wszystkie zadania uruchomione na agencie zostaną porzucone. W zależności od replikacji
następujący stan tego zadania w konsoli internetowej ESET PROTECT może nie być precyzyjnie
wyświetlany: Uruchomiono, Zakończono lub Niepowodzenie.
• Po odinstalowaniu agenta możesz zarządzać produktem zabezpieczającym za pośrednictwem
zintegrowanego interfejsu EGUI lub eShell.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.
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W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Żądanie dziennika programu SysInspector (tylko system
Windows)
Zadanie Żądanie dziennika programu SysInspector umożliwia zażądanie dziennika programu SysInspector od
produktu zabezpieczającego klienta.
Program ESET SysInspector działa tylko na komputerach z systemem Windows.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję
Zadania > Nowe zadanie. To
zadanie można uruchomić również z elementu Komputery > kliknij komputer > Szczegóły > Dzienniki >
Żądania dzienników (tylko system Windows).

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
• Przechowuj dziennik na kliencie — tę opcję należy wybrać, jeśli dziennik programu SysInspector ma być
przechowywany zarówno na kliencie, jak i na serwerze ESET PROTECT. Jeśli na przykład na kliencie
zainstalowany jest program ESET Endpoint Security, dziennik jest zwykle zapisany w lokalizacji C:\Program
Data\ESET\ESET Security\SysInspector.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.
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W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
Po zakończeniu zadania na liście dzienników ESET SysInspector pojawi się nowy wpis. Kliknij dziennik z listy, aby
się z nim zapoznać.

Przesyłanie pliku poddanego kwarantannie
Zadanie Prześlij plik poddany kwarantannie służy do zarządzania plikami poddanych kwarantannie na klientach.
Można przesłać plik poddany kwarantannie z obszaru kwarantanny do określonej lokalizacji do dalszych badań.
Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:
• Kliknij Zadania > Nowe >

Zadanie klienta.

• Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe >
• Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję

Zadanie klienta.
Zadania >

Nowe zadanie.

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.

Ustawienia
• Obiekt poddany kwarantannie — wybierz konkretny obiekt z kwarantanny.
• Hasło do obiektu — wprowadź hasło, by zaszyfrować obiekt ze względów bezpieczeństwa. Należy
pamiętać o tym, że hasło będzie widoczne w odpowiednimi raporcie.
• Prześlij ścieżkę — wprowadź ścieżkę do lokalizacji, do której chcesz przesłać obiekt. Użyj następującej
składni: smb://server/share
• Prześlij nazwę użytkownika/hasło — na wypadek, gdyby lokalizacja wymagała uwierzytelnienia (udział
sieciowy itp.), wprowadź poświadczenia wymagane do uzyskania dostępu do tej ścieżki. Jeśli użytkownik
znajduje się w domenie, użyj formatu DOMAIN\username.
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W elemencie wyzwalającym upewnij się, że wybierasz obiekt docelowy, w którym plik jest poddany
kwarantannie.

Podsumowanie
Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta
oraz otworzy się wyskakujące okno:
• Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta
(komputery lub grupy) i element wyzwalający.
• Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie
klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję
Uruchom w.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.
Po przekazaniu pliku poddanego kwarantannie do wybranej lokalizacji Prześlij ścieżkę:
• Plik jest przechowywany w archiwum .zip chronionym hasłem. Hasło to nazwa pliku .zip (skrót pliku
poddanego kwarantannie).
• Plik poddany kwarantannie nie ma rozszerzenia pliku. Aby przywrócić plik, dodaj do niego oryginalne
rozszerzenie pliku.

Zadania serwera
Zadania serwera są wykonywane przez serwer ESET PROTECT w odniesieniu do serwera lub innych urządzeń.
Zadania serwera nie mogą zostać przypisane do konkretnego klienta ani do grupy klientów. W przypadku każdego
zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający. Jeśli jest wymagane uruchamianie zadania po
wystąpieniu różnych zdarzeń, każdy element wyzwalający będzie wymagać utworzenia oddzielnego zadania
serwera.

Zadania serwera i uprawnienia
Zadania i elementy wyzwalające wymagają użytkownika wykonującego. Jest to użytkownik, który zmodyfikował
zadanie i/lub element wyzwalający. Użytkownik taki musi mieć wystarczające uprawnienia do określonego
działania. Podczas wykonywania zadanie przejmuje użytkownika wykonującego z elementu wyzwalającego. W
przypadku uruchomienia zadania za pomocą ustawienia Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu
użytkownikiem wykonującym jest użytkownik zalogowany do konsoli internetowej ESET PROTECT. Użytkownik
będzie miał uprawnienia (Odczyt, Użycie, Zapis) do wybranej instancji zadania serwera, jeśli wybrano je w
odpowiednim zestawie uprawnień (Więcej > Zestawy uprawnień) oraz przypisano mu odpowiedni zestaw
233

uprawnień w odniesieniu do grupy statycznej, w której znajduje się zadanie serwera. Aby uzyskać więcej
informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.

Janusz, którego grupa domowa to Grupa Janusza, chce usunąć Zadanie serwera 1: Generowanie raportów.
Zadanie to zostało pierwotnie utworzone przez użytkownika Leszek, dlatego automatycznie znalazło się w
grupie domowej Grupa Leszka. Aby Janusz mógł usunąć zadanie, należy spełnić następujące warunki:
• Użytkownikowi Janusz należy przypisać zestaw uprawnień z uprawnieniem Zapis w odniesieniu do
obszaru Zadania serwera i elementy wyzwalające > Generowanie raportów.
• Zestaw uprawnień musi zawierać element Grupa Leszka w obszarze Grupy statyczne.

Uprawnienia wymagane do określonych działań związanych z zadaniami
serwera
• Aby utworzyć nowe zadanie serwera, użytkownik potrzebuje uprawnienia Zapis do wybranego typu
zadania oraz odpowiednich uprawnień dostępu do wywoływanych obiektów (komputerów, licencji, grup).
• Aby zmodyfikować zadanie serwera, użytkownik potrzebuje uprawnienia Zapis do wybranej instancji
zadania serwera oraz odpowiednich uprawnień dostępu do wywoływanych obiektów (komputerów, licencji,
grup).
• Aby usunąć zadanie serwera, użytkownik potrzebuje uprawnienia Zapis do wybranej instancji zadania
serwera.
• Aby uruchomić zadanie serwera, użytkownik potrzebuje uprawnienia Użycie do wybranej instancji zadania
serwera.

Tworzenie nowego zadania serwera
1. Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe >
wybierz żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > Zadanie serwera.

Zadanie serwera lub

2. W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis
(opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed
utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie
wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są
ustawienia zadania i jego zachowanie.
Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:
• Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie
po kliknięciu przycisku Zakończ.
• Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający
umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.
Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.
3.Skonfiguruj ustawienia zadania w sekcji Ustawienia.
4.Ustaw element wyzwalający w sekcji Element wyzwalający, jeśli jest dostępna.
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5.Zweryfikuj wszystkie ustawienia zadania w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
W przypadku użytkowników często korzystających z zadań serwera zalecane jest utworzenie dedykowanych
zadań zamiast współużytkowania ich z innymi użytkownikami. Podczas każdego uruchomienia zadania
używane są uprawnienia użytkownika wykonującego. Może to dezorientować niektórych użytkowników.

Wdrażanie agenta
Zadanie serwera Wdrażanie agenta wykonuje zdalne wdrożenie ESET Management Agent.
Zadanie wdrożenia agenta wykonuje instalację agenta ESET Management pojedynczo (sekwencyjnie) na
komputerach docelowych. W rezultacie zadanie wdrożenia agenta uruchomione na wielu komputerach
klienckich może zająć wiele czasu. Zalecamy zatem skorzystanie z narzędzia ESET Remote Deployment Tool.
Wykonuje ono instalację agenta ESET Management jednocześnie (równolegle) na wszystkich komputerach,
a także oszczędza przepustowość sieci poprzez korzystanie z przechowywanych lokalnie plików instalatora
bez konieczności uzyskiwania dostępu do repozytorium online.
Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe >
żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > Zadanie serwera.

Zadanie serwera lub wybierz

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:
• Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie
po kliknięciu przycisku Zakończ.
• Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający
umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.
Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia wdrożenia agenta
Obiekty docelowe — kliknij, aby wybrać klienty, które będą odbiorcami tego zadania.
Jeśli docelowe komputery zostały dodane do programu ESET PROTECT przy użyciu zadania Synchronizacja
grupy statycznej, upewnij się, że nazwy komputerów to pełne nazwy domen. Nazwy te są używane jako
adresy klientów podczas wdrożenia. Jeśli są niepoprawne, wdrożenie zakończy się niepowodzeniem. Użyj
atrybutu dNSHostName jako Atrybutu nazwy hosta komputera podczas synchronizacji na potrzeby
wdrożenia agenta.
Nazwa hosta serwera (opcjonalne) — możesz wprowadzić nazwę hosta serwera, jeśli jest ona inna po stronie
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klienta i po stronie serwera.

Poświadczenia komputera docelowego
Nazwa użytkownika/hasło — nazwa użytkownika i hasło użytkownika o wystarczających uprawnieniach do
przeprowadzenia zdalnej instalacji agenta.

Ustawienia certyfikatu
Certyfikat równorzędny:
• ESET PROTECT certyfikat — certyfikat równorzędny dla instalacji agenta i urzędu certyfikacji ESET
PROTECT są wybierane automatycznie. Aby użyć innego certyfikatu, kliknij Opis certyfikatu ESET PROTECT,
aby wybrać z menu rozwijanego dostępne certyfikaty.
• Certyfikat niestandardowy — jeśli do uwierzytelniania używasz certyfikatu niestandardowego, kliknij
Niestandardowy certyfikat > Wybierz i prześlij certyfikat .pfx i wybierz go podczas instalacji agenta. Aby
uzyskać więcej informacji, kliknij Certyfikaty.
Hasło certyfikatu — w razie potrzeby wpisz hasło certyfikatu — jeśli hasło zostało określone podczas instalacji
serwera ESET PROTECT (w kroku, w którym utworzono urząd certyfikacji) lub jeśli używasz certyfikatu
niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.
Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny
podczas inicjowania agenta.
Serwer ESET PROTECT może automatycznie wybrać pakiet instalacyjny agenta odpowiedni dla systemów
operacyjnych:
• Linux — należy wybrać użytkownika z uprawnieniami do używania polecenia sudo lub użytkownika
głównego (root). W przypadku użytkownika głównego usługa ssh musi umożliwiać zalogowanie się
jako użytkownik główny.
• Linux lub MacOS — należy upewnić się, że włączono demona SSH, który działa na porcie 22, a zapora nie
blokuje tego połączenia. Należy użyć następującego polecenia (należy zastąpić adres IP adresem IP serwera
ESET PROTECT), aby dodać wyjątek do zapory systemu Linux:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

• Aby zapobiec niepowodzeniu zadania wdrażania agenta, zobacz Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem
agenta.

Inne ustawienia
Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane
telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne
informacje specyficzne dla produktu).

Element wyzwalający
Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do
uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający.
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Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie
wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć
bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu
wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie
Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Rozwiązywanie problemów
Jeśli zadanie wdrażania agenta nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem agenta.
Aby ponownie wdrożyć agenta ESET Management, nigdy nie usuwaj aktualnie zainstalowanego agenta.
Uruchom zadanie wdrażania agenta z aktualnie zainstalowanym agentem. W przypadku usunięcia agenta
nowy agent może zacząć wykonywać stare zadania po wykonaniu nowego wdrożenia.

Usuwanie komputerów nienawiązujących połączenia
Zadanie Usuwanie komputerów nienawiązujących połączenia pozwala usuwać komputery na podstawie
określonych kryteriów. Jeśli na przykład agent ESET Management na komputerze klienckim nie połączy się przez
30 dni, może zostać usunięty z konsoli internetowej ESET PROTECT.
Wybierz pozycję Komputery. Ostatnie połączenie wyświetla datę i godzinę ostatniego połączenia zarządzanego
urządzenia. Zielona kropka wskazuje, że komputer łączył się mniej niż 10 minut temu. Informacje Ostatnie
połączenie zostają wyróżnione w celu wskazania braku połączenia komputera:
oŻółty (błąd) — komputer nie połączył się przez 2–14 dni.
oCzerwony (ostrzeżenie) — komputer nie połączył się od ponad 14 dni.
Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe >
żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > Zadanie serwera.

Zadanie serwera lub wybierz

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
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Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:
• Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie
po kliknięciu przycisku Zakończ.
• Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający
umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.
Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia
Nazwa grupy — umożliwia wybranie grupy statycznej albo utworzenie nowej grupy statycznej zawierającej
komputery o zmienionej nazwie.
Liczba dni, przez które komputer nie był połączony — należy wpisać liczbę dni, po których komputery zostaną
usunięte.
Dezaktywuj licencję — zaznacz to pole wyboru, aby dezaktywować licencje na usuniętych komputerach.
Usuń komputery niezarządzane — zaznacz to pole wyboru, aby usunąć również komputery niezarządzane.

Element wyzwalający
Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do
uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający.
Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie
wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć
bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu
wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie
Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Generowanie raportów
Zadanie Generowanie raportów umożliwia generowanie raportów na podstawie utworzonych wcześniej lub
wstępnie zdefiniowanych szablonów raportów.
Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe >
żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > Zadanie serwera.
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Zadanie serwera lub wybierz

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:
• Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie
po kliknięciu przycisku Zakończ.
• Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający
umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.
Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia
Szablony raportów — kliknij opcję Dodaj szablon raportu, aby wybrać szablon raportu z listy. Użytkownik, który
utworzył zadanie, może wyświetlać i wybierać wyłącznie szablony raportów dostępne w jego grupie. Można
wybrać wiele szablonów jednego raportu.
Wybranie opcji Wyślij wiadomość e-mail lub Zapisz do pliku umożliwia pobranie wygenerowanego raportu.

Dostarczenie raportu
Wyślij wiadomość e-mail
W celu wysyłania lub odbierania wiadomości pocztowych należy skonfigurować ustawienia SMTP w obszarze
Więcej > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.
• Wyślij do — tu należy wprowadzić adresy e-mail odbiorców wiadomości e-mail z raportami. Kolejne
adresy należy oddzielić od siebie przecinkami (,). Można również dodać pola DW oraz UDW, tak samo jak w
programach do obsługi poczty.
• Program ESET PROTECT wstępnie wypełnia temat i treść wiadomości e-mail na podstawie wybranego
szablonu. Możesz zaznaczyć pole wyboru w obszarze Dostosowywanie wiadomości, aby dostosować temat i
wiadomość:
oTemat — temat wiadomości z raportem. Należy tu wprowadzić charakterystyczny temat, który umożliwi
sortowanie wiadomości przychodzących. Jest to ustawienie opcjonalne, jednak zalecamy wpisanie w tym
polu jakiegoś ciągu, by nie pozostało puste.
oWiadomośc — tutaj można określić treść wiadomości z raportem.
• Wysyłaj wiadomość, gdy raport jest pusty — tę opcję należy zaznaczyć, gdy raport ma zostać wysłany
nawet wówczas, gdy nie zawiera żadnych danych.
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Kliknij opcję Pokaż opcje drukowania, aby wyświetlić następujące ustawienia:
• Format danych wyjściowych — umożliwia wybranie odpowiedniego formatu pliku. Można wybrać format
pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ;
(średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której
spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.
Wybranie formatu CSV spowoduje zapisanie wartości daty i godziny w raporcie w formacie UTC.
Wybranie formatu PDF spowoduje użycie w raporcie czasu lokalnego serwera.
• Język danych wyjściowych — umożliwia wybranie języka wiadomości. Językiem domyślnym jest język
wybrany w konsoli internetowej ESET PROTECT.
• Rozmiar strony / Rozdzielczość / Orientacja papieru / Format koloru / Jednostki marginesów /
Marginesy — odpowiednie opcje należy dobrać na podstawie preferencji wydruku. Te opcje są istotne, jeśli
chcesz wydrukować raport, i dotyczą tylko formatu PDF, a nie formatu CSV.
Zapisz do pliku
• Ścieżka względna do pliku — raport zostanie wygenerowany w określonym katalogu, na przykład:

oW systemie Windows raporty są zwykle zapisywane w lokalizacji
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\
oW systemie Linux raporty są zwykle zapisywane w lokalizacji
/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/GeneratedReports/
W systemie Windows niektóre znaki specjalne (: ? \) nie będą poprawnie interpretowane w zapisanej
nazwie pliku.
• Zapisuj plik, gdy raport jest pusty — tę opcję należy zaznaczyć, gdy raport ma zostać zapisany nawet
wówczas, gdy nie zawiera żadnych danych.

Kliknij opcję Pokaż opcje drukowania, aby wyświetlić następujące ustawienia:
• Format danych wyjściowych — umożliwia wybranie odpowiedniego formatu pliku. Można wybrać format
pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ;
(średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której
spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.
Wybranie formatu CSV spowoduje zapisanie wartości daty i godziny w raporcie w formacie UTC.
Wybranie formatu PDF spowoduje użycie w raporcie czasu lokalnego serwera.
• Język danych wyjściowych — umożliwia wybranie języka wiadomości. Językiem domyślnym jest język
wybrany w konsoli internetowej ESET PROTECT.
• Rozmiar strony / Rozdzielczość / Orientacja papieru / Format koloru / Jednostki marginesów /
Marginesy — odpowiednie opcje należy dobrać na podstawie preferencji wydruku. Te opcje są istotne, jeśli
chcesz wydrukować raport, i dotyczą tylko formatu PDF, a nie formatu CSV.
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Element wyzwalający
Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do
uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający.
Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie
wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć
bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu
wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie
Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Zmienianie nazw komputerów
Przy użyciu zadania Zmienianie nazw komputerów w programie ESET PROTECT można zmieniać nazwy
komputerów tak, aby miały format FQDN. Można użyć istniejącego zadania serwera, które domyślnie zostało
zainstalowane wraz z programem ESET PROTECT. Jeśli nazwa urządzenia klienckiego różni się od tej podanej w
szczegółach urządzenia, uruchomienie tego zadania może spowodować przywrócenie prawidłowej nazwy.
To zadanie co godzinę automatycznie zmienia nazwy synchronizowanych komputerów w grupie Zgubione i
znalezione.
Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe >
żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > Zadanie serwera.

Zadanie serwera lub wybierz

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:
• Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie
po kliknięciu przycisku Zakończ.
• Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający
umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.
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Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia
Nazwa grupy — umożliwia wybór grup statycznych lub dynamicznych albo utworzenie nowe grupy statycznej lub
dynamicznej zawierającej komputery o zmienionej nazwie.
Zmień nazwę na podstawie:
• Nazwa komputera — każdy komputer jest identyfikowany w sieci lokalnej na podstawie unikatowej
nazwy.
• Nazwa FQDN komputera (w pełni kwalifikowana nazwa domeny) — nazwa rozpoczyna się nazwą hosta,
po czym są wymieniane nazwy domen do nazwy domeny najwyższego poziomu.
Rozwiązywanie konfliktów nazw jest wykonywane w przypadku komputerów istniejących już w programie ESET
PROTECT (nazwa komputera musi być unikatowa) oraz komputerów dodanych w ramach synchronizacji.
Sprawdzane są tylko nazwy komputerów spoza synchronizowanego poddrzewa.

Element wyzwalający
Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do
uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający.
Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie
wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć
bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu
wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie
Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Synchronizacja grupy statycznej
Celem zadania Synchronizacja grupy statycznej jest wyszukanie komputerów w sieci (Active Directory, Mac Open
Directory, LDAP, sieci lokalnej) i dodanie ich do grupy statycznej. Wybranie opcji Synchronizuj z usługą Active
Directory podczas instalowania serwera powoduje dodanie wyszukanych komputerów do grupy Wszystkie. Aby
zsynchronizować komputery z systemem Linux, które dołączają do domeny systemu Windows, należy postępować
zgodnie z niniejszymi instrukcjami szczegółowymi.
ESET PROTECT obsługuje zabezpieczone podpisywanie LDAP.
Istnieją trzy tryby synchronizacji:
242

• Active Directory/Open Directory/LDAP — należy wprowadzić podstawowe informacje dotyczące
połączenia z serwerem.

• Sieć MS Windows Network — należy wprowadzić nazwę grupy roboczej, która ma być używana, oraz
użytkownika z odpowiednimi poświadczeniami.

Tryb synchronizacji sieci MS Windows może nie działać z powodu brakujących wymagań (SMBv1)
potrzebnych do pomyślnego działania. ESET usunie ten tryb synchronizacji w przyszłości.

• VMware — należy wprowadzić informacje dotyczące połączenia z serwerem VMware vCenter.

Tryb synchronizacji — Active Directory/Open
Directory/LDAP
Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe >
żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > Zadanie serwera.

Zadanie serwera lub wybierz

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:
• Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie
po kliknięciu przycisku Zakończ.
• Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający
umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.
Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia
Typowe ustawienia
Kliknij opcję Wybierz w obszarze Nazwa grupy statycznej — domyślnie synchronizowane komputery zostaną
umieszczone w grupie domowej wykonującego użytkownika. Można też utworzyć nową grupę statyczną.
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• Obiekty do synchronizacji — komputery i grupy lub tylko komputery.
• Obsługa kolizji przy tworzeniu komputerów — gdy w ramach synchronizacji dodawane są komputery
należące już do grupy statycznej, użytkownik ma do wyboru następujące metody rozwiązania konfliktu:
oPomiń (zsynchronizowane komputery nie będą dodawane)
oPrzenieś (nowe komputery będą przenoszone do podgrupy)
oZduplikuj (nowe komputery będą tworzone ze zmodyfikowaną nazwą)
• Obsługa wygaśnięcia komputera — jeśli dany komputer już nie istnieje, można użyć w odniesieniu do
niego opcji Usuń Pomiń.
• Obsługa wygaśnięcia grupy — jeśli dana grupa już nie istnieje, można użyć w odniesieniu do niej opcji
Usuń lub Pomiń.

Jeśli Obsługa wygaśnięcia grupy ma ustawienie Pomiń i usuniesz grupę (jednostkę organizacyjną) z
usługi Active Directory, komputery należące do tej grupy nie zostaną usunięte w produkcie ESET
PROTECT, nawet jeśli ich Obsługa wygaśnięcia komputera ma ustawienie Usuń.
• Tryb synchronizacji — Active Directory/Open Directory/LDAP
Zapoznaj się z treścią artykułu w bazie wiedzy dotyczącego zarządzania komputerami za pomocą usługi Active
Directory w rozwiązaniu ESET PROTECT 9.

Ustawienia połączenia z serwerem
• Serwer — Wpisz nazwę serwera lub adres IP kontrolera domeny.
• Zapisz w dzienniku — Wprowadź nazwę użytkownika kontrolera domeny w następującym formacie:
oDOMAIN\username (Serwer ESET PROTECT z systemem Windows)
ousername@FULL.DOMAIN.NAME lub username (Serwer ESET PROTECT z systemem Linux).
Pamiętaj, by wprowadzić domenę wielkimi literami. Takie formatowanie jest niezbędne do
prawidłowego uwierzytelnienia zapytań do serwera Active Directory.
• Hasło — wpisz hasło używane do logowania do kontrolera domeny.
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Serwer ESET PROTECT 9.1 w systemie Windows używa domyślnie szyfrowanego protokołu LDAPS (LDAP
przez SSL) do wszystkich połączeń z usługą Active Directory (AD). Można również skonfigurować LDAPS na
urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT.
Aby zapewnić sprawne połączenie z usługą AD za pomocą protokołu LDAPS, należy dokonać następującej
konfiguracji:
1. Kontroler domeny musi mieć zainstalowany certyfikat komputera. Aby wydać certyfikat dla kontrolera
domeny, wykonaj poniższe czynności:
a)Otwórz Menedżer serwera, kliknij kolejno pozycje Zarządzaj > Dodaj role i funkcje, a następnie zainstaluj
Usługi certyfikatów Active Directory > Urząd certyfikacji. Nowy urząd certyfikacji zostanie utworzony w
zaufanych głównych urzędach certyfikacji.
b)Wybierz Start > wpisz certmgr.msc i naciśnij Enter, aby uruchomić przystawkę Certyfikaty w programie
Microsoft Management Console. Następnie wybierz pozycję Certyfikaty - komputer lokalny > Osobiste >
kliknij puste okienko prawym przyciskiem myszy > Wszystkie zadania > Zażądaj nowego certyfikatu > rola
Zarejestruj kontroler domeny.
c)Sprawdź, czy wystawiony certyfikat zawiera FQDN kontrolera domeny.
d)Na serwerze ESMC zaimportuj urząd certyfikacji wygenerowany do magazynu certyfikatów (przy użyciu
narzędzia certmgr.msc) do folderu zaufanych urzędów certyfikacji.
2. Podczas podawania ustawień połączenia z serwerem usługi AD wpisz FQDN kontrolera domeny (podany
w certyfikacie kontrolera domeny) w polu Serwer lub Host. Adres IP nie jest już wystarczający dla LDAPS.
Aby włączyć powrót do protokołu LDAP, zaznacz pole wyboru Użyj protokołu LDAP zamiast usługi Active
Directory i wprowadź odpowiednie atrybuty pasujące do serwera. Możesz też wybrać ustawienia wstępne,
klikając pozycję Wybierz — atrybuty zostaną wprowadzone automatycznie:
• Usługa Active Directory
• Usługa Open Directory serwer Mac OS X (nazwy hostów komputerów)
• Usługa Open Directory serwer Mac OS X (adresy IP komputerów)
• Oprogramowanie OpenLDAP z rekordami komputerowymi w systemie Samba — umożliwia
konfigurowanie parametrów nazwy DNS w usłudze Active Directory.
Po wybraniu opcji Użyj protokołu LDAP zamiast usługi Active Directory i wstępnego ustawienia Active Directory
można wypełnić szczegóły komputera atrybutami ze struktury usługi Active Directory. Możesz użyć tylko
atrybutów typu DirectoryString. Możesz użyć narzędzia (na przykład ADExplorer) do inspekcji atrybutów w
kontrolerze domeny. Sprawdź odpowiednie pola w poniższej tabeli:
Pola szczegółów komputera

Pola zadania synchronizacji

Nazwa

Atrybut nazwy hosta komputera

Opis

Atrybut opisu komputera

Ustawienia synchronizacji
• Nazwa wyróżniająca — ścieżka (nazwa wyróżniająca) do węzła w ramach drzewa Active Directory.
Pozostawienie tej opcji pustej spowoduje synchronizowanie całego drzewa usługi AD. Kliknij przycisk Przeglądaj
obok pozycji Nazwa wyróżniająca. Spowoduje to wyświetlenie drzewa Active Directory. Wybierz najwyższy
wpis, aby zsynchronizować wszystkie grupy z programem ESET PROTECT, lub wybierz tylko określone grupy,
które chcesz dodać. Zsynchronizowane zostaną jedynie komputery i jednostki organizacyjne. Po zakończeniu
kliknij przycisk OK.
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Określanie nazwy wyróżniającej
1.Otwórz aplikację Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
2.Kliknij opcję Widok i wybierz Funkcje zaawansowane.
3.Kliknij prawym przyciskiem myszy domenę > kliknij polecenie Właściwości > wybierz kartę Edytor
atrybutów.
4.Znajdź distinguishedName wiersz. Powinno to wyglądać tak: DC=ncop,DC=local.
• Wykluczone nazwy wyróżniające — można wykluczać (ignorować) określone węzły w ramach drzewa Active
Directory.
• Ignoruj wyłączone komputery (tylko w usłudze Active Directory) — można wybrać ignorowanie
wyłączonych komputerów w ramach usługi Active Directory (co spowoduje pomijanie tych komputerów przy
wykonywaniu zadania).
W przypadku wystąpienia błędu: Server not found in Kerberos database po kliknięciu opcji
Przeglądaj, użyj nazwy FQDN z usługi AD serwera zamiast adresu IP.

Synchronizacja z serwera z systemem Linux
Synchronizacja na serwerze ESET PROTECT z systemem Linux jest wykonywana inaczej niż w przypadku urządzeń z
systemem Windows. Procedura wygląda następująco:
1. Należy podać nazwę hosta i poświadczenia kontrolera domeny.
2. Serwer weryfikuje poświadczenia i konwertuje je na bilet Kerberos.
3. Serwer wykrywa nazwę wyróżniającą domeny, jeśli nie została ona podana.
4. A) W przypadku niezaznaczenia opcji Użyj usługi LDAP zamiast usługi Active Directory:
Wielokrotne połączenia z ldapsearch powodują wyliczenie drzewa. Uproszczony przykład procesu
uzyskiwania rekordów komputera:
kinit <username>

(To polecenie jest podzielone na dwa wiersze:)
ldapsearch -LLL -Y GSSAPI -h ad.domain.com -b 'DC=domain,DC=com' \
'(&(objectCategory=computer))' 'distinguishedName' 'dNSHostName'

B) W przypadku zaznaczenia opcji Użyj usługi LDAP zamiast usługi Active Directory:
Wywołany zostaje ten sam proces co w punkcie 4A, ale użytkownik może konfigurować parametry.
5. Kerberos wykorzystuje mechanizm handshake w celu uwierzytelnienia użytkownika oraz wygenerowania
unikatowego biletu, który może zostać następnie wykorzystany w celu autoryzacji w innych usługach bez
konieczności przesyłania hasła w formie tekstowej (w przeciwieństwie do opcji Użyj prostego
uwierzytelniania).
6. Narzędzie ldapsearch wykorzystuje następnie GSSAPI w celu uwierzytelnienia względem Active Directory
za pomocą uzyskanego biletu Kerberos.
7. Wyniki wyszukiwania są zwracane za pośrednictwem nieszyfrowanego kanału.
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Element wyzwalający
Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do
uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający.
Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie
wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć
bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu
wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie
Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Tryb synchronizacji — sieć MS Windows Network
Tryb synchronizacji sieci MS Windows może nie działać z powodu brakujących wymagań (SMBv1)
potrzebnych do pomyślnego działania. ESET usunie ten tryb synchronizacji w przyszłości.
Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe >
żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > Zadanie serwera.

Zadanie serwera lub wybierz

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:
• Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie
po kliknięciu przycisku Zakończ.
• Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający
umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.
Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.
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Ustawienia
Typowe ustawienia
Kliknij opcję Wybierz w obszarze Nazwa grupy statycznej — domyślnie synchronizowane komputery zostaną
umieszczone w grupie domowej wykonującego użytkownika. Można też utworzyć nową grupę statyczną.
• Obiekty do synchronizacji — komputery i grupy lub tylko komputery.
• Obsługa kolizji przy tworzeniu komputerów — gdy w ramach synchronizacji dodawane są komputery
należące już do grupy statycznej, użytkownik ma do wyboru następujące metody rozwiązania konfliktu:
oPomiń (zsynchronizowane komputery nie będą dodawane)
oPrzenieś (nowe komputery będą przenoszone do podgrupy)
oZduplikuj (nowe komputery będą tworzone ze zmodyfikowaną nazwą)
• Obsługa wygaśnięcia komputera — jeśli dany komputer już nie istnieje, można użyć w odniesieniu do
niego opcji Usuń Pomiń.
• Obsługa wygaśnięcia grupy — jeśli dana grupa już nie istnieje, można użyć w odniesieniu do niej opcji
Usuń lub Pomiń.
• Tryb synchronizacji — sieć MS Windows Network

W sekcji Ustawienia synchronizacji sieci MS Windows Network należy wpisać poniższe informacje:
• Grupa robocza — należy wpisać domenę lub grupę roboczą zawierającą komputery, które zostaną
zsynchronizowane. Jeśli grupa robocza nie zostanie określona, zostaną zsynchronizowane wszystkie
widoczne komputery.
• Nazwa użytkownika — należy wpisać poświadczenia logowania umożliwiające synchronizację w sieci
Windows Network.
• Hasło — należy wpisać hasło używane do logowania się w sieci Windows Network.
Serwer ESET PROTECT korzysta z uprawnień Usługi sieciowe, które mogą nie wystarczyć do odczytu
wszystkich pobliskich komputerów. W przypadku braku poświadczeń użytkownika serwer odczytuje
wszystkie pobliskie komputery z folderów sieciowych dostępnych w systemie Windows, które są
wprowadzane automatycznie. Jeśli poświadczenia są dostępne, serwer wykorzystuje je do synchronizacji
bezpośredniej.
Tryb synchronizacji sieci MS Windows może nie działać z powodu brakujących wymagań (SMBv1)
potrzebnych do pomyślnego działania. ESET usunie ten tryb synchronizacji w przyszłości.

Element wyzwalający
Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do
uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający.
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Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie
wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć
bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu
wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie
Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Tryb synchronizacji — VMware
Można synchronizować maszyny wirtualne działające na serwerze VMware vCenter.
Aby pomyślnie uruchomić to zadanie, należy zaimportować urząd certyfikacji vCenter na serwer ESET
PROTECT. Można go eksportować z poziomu przeglądarki internetowej.
Na przykład aby wyeksportować certyfikat w przeglądarce Firefox, kliknij ikonę bezpiecznego połączenia na
pasku adresu
, a następnie kliknij kolejno opcje Pokaż szczegóły połączenia >
Więcej informacji > Wyświetl certyfikat > Szczegóły > Eksportuj > Zapisz.
Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe >
żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > Zadanie serwera.

Zadanie serwera lub wybierz

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:
• Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie
po kliknięciu przycisku Zakończ.
• Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający
umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.
Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.
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Ustawienia
Typowe ustawienia
Kliknij opcję Wybierz w obszarze Nazwa grupy statycznej — domyślnie synchronizowane komputery zostaną
umieszczone w grupie domowej wykonującego użytkownika. Można też utworzyć nową grupę statyczną.
• Obiekty do synchronizacji — komputery i grupy lub tylko komputery.
• Obsługa kolizji przy tworzeniu komputerów — gdy w ramach synchronizacji dodawane są komputery
należące już do grupy statycznej, użytkownik ma do wyboru następujące metody rozwiązania konfliktu:
oPomiń (zsynchronizowane komputery nie będą dodawane)
oPrzenieś (nowe komputery będą przenoszone do podgrupy)
oZduplikuj (nowe komputery będą tworzone ze zmodyfikowaną nazwą)
• Obsługa wygaśnięcia komputera — jeśli dany komputer już nie istnieje, można użyć w odniesieniu do
niego opcji Usuń Pomiń.
• Obsługa wygaśnięcia grupy — jeśli dana grupa już nie istnieje, można użyć w odniesieniu do niej opcji
Usuń lub Pomiń.
• Tryb synchronizacji — VMware

Ustawienia połączenia z serwerem
• Serwer — należy wpisać nazwę DNS lub adres IP serwera VMware vCenter. Adres musi być taki sam jak
wartość CN importowanego urzędu certyfikacji vCenter. Wartość tę można znaleźć w kolumnie Podmiot w
oknie Więcej > Urzędy certyfikacji.
• Nazwa użytkownika — należy wpisać poświadczenia logowania na serwerze VMware vCenter.
• Hasło — należy wpisać hasło używane do logowania na serwerze VMware vCenter.

Ustawienia synchronizacji
• Widok struktury — należy wybrać typ widoku struktury: Foldery lub Pula zasobów.
• Ścieżka do struktury — należy kliknąć opcję Przeglądaj przejść do folderu, który ma zostać
zsynchronizowany. Jeśli to pole pozostanie puste, zostanie zsynchronizowana cała struktura.
• Widok komputera — należy wybrać opcję sortowania komputerów wyświetlanych po zakończeniu
synchronizacji: Nazwa, Nazwa hosta lub Adres IP.
W przypadku wystąpienia błędu: Server not found in Kerberos database po kliknięciu opcji
Przeglądaj, użyj nazwy FQDN z usługi AD serwera zamiast adresu IP.
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Element wyzwalający
Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do
uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający.
Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie
wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć
bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu
wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie
Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Synchronizacja grupy statycznej — komputery z
systemem Linux
W przypadku komputerów z systemem Linux, które są dołączane do domeny systemu Windows żaden tekst nie
jest wyświetlany w ramach właściwości komputerów w narzędziu ADUC (Użytkownicy i komputery usługi Active
Directory), w związku z czym informacje te należy wprowadzić ręcznie.
Należy zapoznać się z wymaganiami wstępnymi dotyczącymi serwera i następującymi wymaganiami wstępnymi:
• Komputery z systemem Linux są w usłudze Active Directory.
• Kontroler domeny ma zainstalowany serwer DNS.
• Narzędzie ADSI Edit jest zainstalowane.
1. Otwórz wiersz polecenia i uruchom narzędzie adsiedit.msc
2. Przejdź do obszaru Czynność > Połącz z. Zostanie wyświetlone okno ustawień połączenia.
3. Kliknij pozycję Wybierz dobrze znany kontekst nazewnictwa.
4. Rozwiń widoczne poniżej pole kombi i wybierz pozycję Domyślny w odniesieniu do kontekstu nazewnictwa.
5. Kliknij przycisk OK — wartość ADSI po lewej stronie powinna być nazwą kontrolera domeny w domyślnym
kontekście nazewnictwa (kontroler domeny).
6. Kliknij wartość ADSI i rozwiń jej podgrupę.
7. Kliknij podgrupę i przejdź do pozycji CN (Nazwa pospolita) lub OU (Jednostka organizacyjna), gdzie
wyświetlane są komputery z systemem Linux.
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8. Kliknij nazwę hosta komputera z systemem Linux i wybierz pozycję Właściwości z menu kontekstowego.
Przejdź do parametru dNSHostName i kliknij przycisk Edytuj.
9. Zmień wartość nie skonfigurowano na prawidłowy tekst (na przykład ubuntu.TEST).
10. Kliknij kolejno OK > OK. Otwórz narzędzie ADUC i wybierz właściwości komputera z systemem Linux — w
tym miejscu powinien być wyświetlony nowy tekst.

Synchronizacja użytkowników
To zadanie serwera synchronizuje użytkowników i informacje o grupach użytkowników ze źródła, takiego jak
usługa Active Directory, parametry LDAP itd.
Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe >
żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > Zadanie serwera.

Zadanie serwera lub wybierz

Podstawowe
W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie).
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem
nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie
wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego
zachowanie.
Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:
• Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie
po kliknięciu przycisku Zakończ.
• Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający
umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.
Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia
Typowe ustawienia
Nazwa grupy użytkowników — domyślnie jest używany element główny synchronizowanych użytkowników
(domyślnie jest to grupa Wszystkie). Można też utworzyć nową grupę użytkowników.
Obsługa kolizji przy tworzeniu użytkowników — dwa możliwe typy konfliktów:
• W tej samej grupie istnieją dwaj użytkownicy o tej samej nazwie.
• Istnieje użytkownik z tym samym identyfikatorem SID (w dowolnej części systemu).
Obsługę kolizji można ustawić następująco:
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• Pomiń — użytkownik nie jest dodawany do programu ESET PROTECT podczas synchronizacji z usługą
Active Directory.
• Zastąp — istniejący użytkownik w programie ESET PROTECT zostaje zastąpiony użytkownikiem z usługi
Active Directory. W przypadku konfliktu identyfikatorów SID istniejący użytkownik w programie ESET
PROTECT zostaje usunięty z jego poprzedniej lokalizacji (nawet jeśli użytkownik znajdował się w innej
grupie).
Obsługa wygaśnięcia użytkownika — jeśli dany użytkownik już nie istnieje, można użyć w odniesieniu do niego
opcji Usuń albo Pomiń.
Obsługa wygaśnięcia grupy użytkowników — jeśli dana grupa użytkowników już nie istnieje, można użyć w
odniesieniu do niej opcji Usuń albo Pomiń.
Jeśli w przypadku użytkowników stosowane są atrybuty niestandardowe, należy zmienić ustawienie
Obsługa kolizji przy tworzeniu użytkowników na Pomiń. W przeciwnym razie użytkownik (i wszystkie
szczegóły) zostanie zastąpiony danymi z usługi Active Directory, a atrybuty niestandardowe zostaną
utracone. Aby zastąpić użytkownika, należy zmienić ustawienie pozycji Obsługa wygaśnięcia użytkownika
na Pomiń.

Ustawienia połączenia z serwerem
• Serwer — Wpisz nazwę serwera lub adres IP kontrolera domeny.
• Zapisz w dzienniku — Wprowadź nazwę użytkownika kontrolera domeny w następującym formacie:
oDOMAIN\username (Serwer ESET PROTECT z systemem Windows)
ousername@FULL.DOMAIN.NAME lub username (Serwer ESET PROTECT z systemem Linux).
Pamiętaj, by wprowadzić domenę wielkimi literami. Takie formatowanie jest niezbędne do
prawidłowego uwierzytelnienia zapytań do serwera Active Directory.
• Hasło — wpisz hasło używane do logowania do kontrolera domeny.
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Serwer ESET PROTECT 9.1 w systemie Windows używa domyślnie szyfrowanego protokołu LDAPS (LDAP
przez SSL) do wszystkich połączeń z usługą Active Directory (AD). Można również skonfigurować LDAPS na
urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT.
Aby zapewnić sprawne połączenie z usługą AD za pomocą protokołu LDAPS, należy dokonać następującej
konfiguracji:
1. Kontroler domeny musi mieć zainstalowany certyfikat komputera. Aby wydać certyfikat dla kontrolera
domeny, wykonaj poniższe czynności:
a)Otwórz Menedżer serwera, kliknij kolejno pozycje Zarządzaj > Dodaj role i funkcje, a następnie zainstaluj
Usługi certyfikatów Active Directory > Urząd certyfikacji. Nowy urząd certyfikacji zostanie utworzony w
zaufanych głównych urzędach certyfikacji.
b)Wybierz Start > wpisz certmgr.msc i naciśnij Enter, aby uruchomić przystawkę Certyfikaty w programie
Microsoft Management Console. Następnie wybierz pozycję Certyfikaty - komputer lokalny > Osobiste >
kliknij puste okienko prawym przyciskiem myszy > Wszystkie zadania > Zażądaj nowego certyfikatu > rola
Zarejestruj kontroler domeny.
c)Sprawdź, czy wystawiony certyfikat zawiera FQDN kontrolera domeny.
d)Na serwerze ESMC zaimportuj urząd certyfikacji wygenerowany do magazynu certyfikatów (przy użyciu
narzędzia certmgr.msc) do folderu zaufanych urzędów certyfikacji.
2. Podczas podawania ustawień połączenia z serwerem usługi AD wpisz FQDN kontrolera domeny (podany
w certyfikacie kontrolera domeny) w polu Serwer lub Host. Adres IP nie jest już wystarczający dla LDAPS.
Aby włączyć powrót do protokołu LDAP, zaznacz pole wyboru Użyj protokołu LDAP zamiast usługi Active
Directory i wprowadź odpowiednie atrybuty pasujące do serwera. Możesz też wybrać ustawienia wstępne,
klikając pozycję Wybierz — atrybuty zostaną wprowadzone automatycznie:
• Usługa Active Directory
• Usługa Open Directory serwer Mac OS X (nazwy hostów komputerów)
• Oprogramowanie OpenLDAP z rekordami komputerowymi w systemie Samba — konfigurowanie
parametrów nazwy DNS w usłudze Active Directory.

Ustawienia synchronizacji
• Nazwa wyróżniająca — ścieżka (nazwa wyróżniająca) do węzła w ramach drzewa Active Directory.
Pozostawienie tej opcji pustej spowoduje synchronizowanie całego drzewa usługi AD. Kliknij przycisk Przeglądaj
obok pozycji Nazwa wyróżniająca. Spowoduje to wyświetlenie drzewa Active Directory. Wybierz najwyższy
wpis, aby zsynchronizować wszystkie grupy z programem ESET PROTECT, lub wybierz tylko określone grupy,
które chcesz dodać. Zsynchronizowane zostaną jedynie komputery i jednostki organizacyjne. Po zakończeniu
kliknij przycisk OK.

Określanie nazwy wyróżniającej
1.Otwórz aplikację Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
2.Kliknij opcję Widok i wybierz Funkcje zaawansowane.
3.Kliknij prawym przyciskiem myszy domenę > kliknij polecenie Właściwości > wybierz kartę Edytor
atrybutów.
4.Znajdź distinguishedName wiersz. Powinno to wyglądać tak: DC=ncop,DC=local.
• Grupy użytkowników i atrybuty użytkowników — atrybuty domyślne użytkowników specyficzne dla
katalogu, do którego należy użytkownik. Aby zsynchronizować atrybuty usługi Active Directory, należy wybrać
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parametr AD z menu rozwijanego w odpowiednich polach lub wprowadzić niestandardową nazwę atrybutu.
Obok każdego synchronizowanego pola znajduje się element zastępczy ESET PROTECT (na przykład:
${display_name}) reprezentujący atrybut w ustawieniach polityki ESET PROTECT.
• Zaawansowane atrybuty użytkowników — aby użyć zaawansowanych atrybutów niestandardowych, należy
wybrać pozycję Dodaj nowy. Pola te dziedziczą informacje użytkownika, które można uznać w edytorze polityk
MDM systemu iOS za tekst zastępczy.
W przypadku wystąpienia błędu: Server not found in Kerberos database po kliknięciu opcji
Przeglądaj, użyj nazwy FQDN z usługi AD serwera zamiast adresu IP.

Element wyzwalający
Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do
uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający.
Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie
wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć
bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu
wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie
Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.
W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Typy elementów wyzwalających zadania
Elementy wyzwalające to ogólnie czujniki reagujące na określone zdarzenia we wstępnie zdefiniowany sposób.
Służą one do wykonywania zadań, do których je przypisano. Mogą być aktywowane harmonogramem (zdarzenia
czasowe) lub wystąpieniem określonego zdarzenia w systemie.
Nie można ponownie użyć elementu wyzwalającego. Każde zadanie musi być wyzwalane oddzielnym
elementem wyzwalającym. Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie.
Element wyzwalający nie uruchamia nowo przypisanych zadań natychmiast (z wyjątkiem elementu wyzwalającego
działanie jak najwcześniej). Zadania te uruchamiane są w momencie aktywacji elementu wyzwalającego. Czułość
elementu wyzwalającego na zdarzenia można dodatkowo ograniczyć, korzystając z funkcji ograniczania.

Typy elementów wyzwalających:
• Jak najwcześniej — opcja dostępna tylko dla zadań klienta. Zadanie zostanie uruchomione natychmiast po
kliknięciu przycisku Zakończ. Wartość w polu Data wygaśnięcia określa dzień, po którym dane zadanie nie
będzie już wykonywane.
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Zaplanowane
Zaplanowany element wyzwalający spowoduje aktywowanie zadania na podstawie ustawień daty i godziny.
Można zaplanować, aby zadanie zostało uruchomione jeden raz, wielokrotnie lub na podstawie wyrażenia CRON.
• Zaplanowane raz — ten element wyzwalający jest aktywowany jeden raz w określonym dniu o określonej
godzinie. Można opóźnić to działanie o losowy interwał.
• Codziennie — ten element wyzwalający jest aktywowany każdego wybranego dnia. Można ustawić
początek i koniec interwału. Na przykład można uruchamiać zadanie przez dziesięć kolejnych weekendów.
• Cotygodniowo — ten element wyzwalający jest aktywowany wybranego dnia tygodnia. Na przykład
zadanie może być uruchamiane w każdy poniedziałek i piątek między 1 lipca a 31 sierpnia.
• Co miesiąc — ten element wyzwalający jest aktywowany w wybrane dni w określonym tygodniu miesiąca,
przez zdefiniowany okres. Wartość Powtarzaj w określa dzień tygodnia w miesiącu (np. drugi poniedziałek),
w którym zadanie powinno zostać uruchomione.
• Co rok — ten element wyzwalający jest aktywowany co rok lub co wiele lat (w zależności od konfiguracji)
w dniu określonym w polu Data początkowa.
Ustawienie Losowy interwał opóźnienia jest dostępne w przypadku elementów wyzwalających typu
Zaplanowane. Definiuje ona zakres maksymalnego opóźnienia wykonania zadania. Takie wywołanie losowe
może zapobiegać przeciążeniu serwera.
Jeśli Janusz ustawił Zadanie tak, aby było wyzwalane Cotygodniowo w Poniedziałek, w obszarze Uruchom
zdefiniował datę 10 lut. 2017 8:00:00, w polu Losowy interwał opóźnienia ustawił wartość 1 godz. oraz w
obszarze koniec do zdefiniował datę 6 kwi. 2017 00:00:00, zadanie będzie uruchamiane z losowym,
maksymalnie godzinnym opóźnieniem między 8:00 a 9:00 w każdy poniedziałek, do dnia określonego datą
końcową.
• Zaznacz pole wyboru Uruchom jak najszybciej w razie pominięcia zdarzenia, aby uruchomić zadanie
niezwłocznie, jeśli nie zostało uruchomione w ustalonym czasie.
• Podczas konfigurowania elementu wyzwalającego ESET PROTECT domyślnie używana jest strefa
czasowa konsoli internetowej. Alternatywnie można zaznaczyć pole wyboru Użyj docelowego czasu
lokalnego, aby dla elementu wyzwalającego użyć lokalnej strefy czasowej urządzenia docelowego zamiast
strefy czasowej konsoli ESET PROTECT.

Czynności dotyczące grupy dynamicznej:
Elementy wyzwalające grupy dynamicznej są dostępne tylko dla zadań serwera:
• Członkowie grupy dynamicznej ulegli zmianie — ten element wyzwalający jest aktywowany, gdy
zawartość grupy dynamicznej ulegnie zmianie. Na przykład wówczas, gdy klienty dołączą do grupy
dynamicznej lub ją opuszczą.
• Wielkość grupy dynamicznej uległa zmianie w odniesieniu do wartości progowej — ten element
wyzwalający jest aktywowany, gdy liczba klientów w grupie dynamicznej staje się większa lub mniejsza od
określonej wartości progowej. Na przykład wówczas, gdy więcej niż 100 komputerów znajdzie się w danej
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grupie.
• Wielkość grupy dynamicznej uległa zmianie w danym okresie — ten element wyzwalający jest
aktywowany, gdy liczba klientów w grupie dynamicznej zmieni się w zdefiniowanym okresie. Na przykład
wówczas, gdy liczba komputerów w danej grupie zwiększy się o 10% w ciągu godziny.
• Wielkość grupy dynamicznej uległa zmianie w odniesieniu do grupy porównywanej — ten element
wyzwalający jest aktywowany, gdy liczba klientów w obserwowanej grupie dynamicznej zmieni się w
odniesieniu do grupy porównywanej (statycznej lub dynamicznej). Na przykład wówczas, gdy więcej niż 10%
wszystkich komputerów zostanie zainfekowanych (grupa Wszystkie zostanie porównana do grupy
Zainfekowane).

Inne
• Uruchomiono serwer — element dostępny tylko dla zadań serwera. Uruchomienie nastąpi przy
uruchomieniu serwera. Ten element jest na przykład używany w odniesieniu do zadania Synchronizacja
grupy statycznej.
• Nowy komputer w grupie dynamicznej — element dostępny tylko dla zadań serwera. Ten element
wyzwalający jest aktywowany za każdym razem, gdy urządzenie dołącza do grupy dynamicznej.
Element wyzwalający Nowy komputer w grupie dynamicznej jest dostępny wyłącznie w przypadku
wybrania grupy dynamicznej w sekcji Obiekt docelowy. Element wyzwalający uruchomi zadanie tylko na
urządzeniach, które dołączyły do grupy dynamicznej po utworzeniu tego elementu. W przypadku
urządzeń znajdujących się wcześniej w grupie dynamicznej będzie wymagane ręczne uruchomienie
zadania.
• Nowy dziennik zdarzeń — ten element wyzwalający jest aktywowany, gdy w dzienniku pojawia się
określone zdarzenie. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy w dzienniku skanowania pojawi się wykrycie. Ten
typ elementu wyzwalającego ma specjalne ustawienia w obszarze Ograniczanie.
• Wyrażenie CRON — ten element wyzwalający jest aktywowany w ustalonym dniu o ustalonej godzinie.

Interwał wyrażenia CRON
Wyrażenie CRON służy do konfiguracji poszczególnych wystąpień elementu wyzwalającego. Jest ono używane
głównie na potrzeby powtarzającego się wyzwalania. Jest to ciąg złożony z 6 lub 7 pól oznaczających poszczególne
wartości harmonogramu. Pola te są oddzielone spacją i zawierają dowolną dozwoloną wartość z różnymi
kombinacjami.
Wyrażenie CRON może być proste, na przykład: * * * * ? * lub złożone, na przykład: 0/5 14,18,3-39,52 *
? JAN,MAR,SEP MON-FRI 2012-2020

Lista wartości, których można używać w wyrażeniu CRON:
Nazwa

Wymagane

Wartość

Dozwolone znaki specjalne

Sekundy

Tak

0-59

, - * / R

Minuty

Tak

0-59

, - * / R

Godziny

Tak

0-23

, - * / R
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Nazwa

Wymagane

Wartość

Dozwolone znaki specjalne
, - * / ? L W

Dzień miesiąca Tak

1-31

Miesiąc

1-12 lub JAN-DEC , - */

Tak

Dzień tygodnia Tak

0-6 lub SUN-SAT , - / ? L #

Rok

1970-2099

Tak

, - * /

Składnia wyrażenia CRON:
┌────────── Sekundy (0–59)
│ ┌────────── Minuty (0–59)
│ │ ┌────────── Godziny (0–23)
│ │ │ ┌────────── Dzień miesiąca (1-31)
│ │ │ │ ┌──────── Miesiąc (1–12 lub JAN-DEC)
│ │ │ │ │ ┌────────── Dzień tygodnia (0-6 lub SUNSAT)(na przykład 0 oznacza to
samo co SUN)
│ │ │ │ │ │ ┌────────── Rok
│ │ │ │ │ │ │
* * * * * ? *

• 0 0 0 oznacza północ (sekundy, minuty, godziny).
• Znaku ? należy używać, gdy nie można zdefiniować wartości, ponieważ została zdefiniowana w innym polu
(dzień miesiąca lub dzień tygodnia).
• * oznacza co każde (sekundy, minuty, godziny, dzień miesiąca, miesiąc, dzień tygodnia, rok).
• SUN oznacza niedzielę.
W nazwach miesięcy i dni tygodnia nie jest rozpoznawana wielkość liter. Na przykład MON oznacza to samo
co mon, a JAN oznacza to samo co jan.

Znaki specjalne:
Przecinek (,)
Przecinki są używane do oddzielania pozycji na liście. Użycie na przykład „MON,WED,FRI” w szóstym polu (dzień
tygodnia) oznacza poniedziałki, środy i piątki.
Łącznik (-)
Zakresy czasu. Na przykład 2012-2020 oznacza każdy rok miedzy 2012 rokiem i 2020 rokiem włącznie.
Symbol wieloznaczny (*)
Służy do wyboru wszystkich możliwych wartości w polu. Na przykład * w polu minut oznacza co każdą minutę.
Symbolu wieloznacznego nie można używać w polu dnia tygodnia.
Znak zapytania(?)
W przypadku wybierania konkretnego dnia można określić dzień miesiąca lub dzień tygodnia. Nie można określić
zarówno dnia miesiąca, jak i dnia tygodnia. W przypadku określenia dnia miesiąca należy użyć znaku ? dla dnia
tygodnia i odwrotnie. Jeśli na przykład dany element wyzwalający ma zostać aktywowany w danym dniu miesiąca
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(na przykład 10.), ale nie jest ważne, jaki to będzie dzień tygodnia, należy wstawić znak 10 w polu dnia miesiąca i
znak ? w polu dnia tygodnia.
Skrót (#)
Służy do określania „n-tego” dnia miesiąca. Na przykład wartość 4#3 w polu dnia tygodnia oznacza trzeci czwartek
miesiąca (dzień 4 = czwartek, a #3 = trzeci czwartek miesiąca). W przypadku określenia #5, gdy niema piątego
danego dnia tygodnia w miesiącu, element wyzwalający nie zostanie aktywowany w tym miesiącu.
Ukośnik (/)
Opisuje przyrosty zakresu. Na przykład 3-59/15 w drugim polu (minuty) wskazuje trzecią minutę godziny i każde
15 minut potem.
Ostatnie (L)
Użycie tego elementu w polu tygodnia umożliwia utworzenie takich konstrukcji jak ostanie piątek (5L) danego. W
polu dnia miesiąca ten element określa ostatni dzień miesiąca. Na przykład 31 stycznia, 28 lutego w latach
nieprzestępnych.
Roboczy dzień tygodnia (W)
Znaku W można używać w polu dnia miesiąca. Służy on do określania roboczego dnia tygodnia (poniedziałekpiątek), który jest najbliższy danego dnia. Jeśli na przykład w polu dnia miesiąca zostanie określona wartość 15W,
wskazuje ona roboczy dzień tygodnia, który jest najbliżej 15-ego dnia miesiąca. Jeśli 15-y to sobota, element
wyzwalający jest aktywowany w piątek 14-ego. Jeśli 15-y wypada w niedzielę, element wyzwalający jest
aktywowany w poniedziałek 16-ego. Jeśli jednak w polu dnia miesiąca zostanie określona wartość 1W, a 1-y to
sobota, element wyzwalający zostaje aktywowany w poniedziałek 3-go, ponieważ nie jest przekraczana granica
miesiąca.
Znaki L i W można też łączyć w polu dnia miesiąca, tworząc LW, czyli ostatni roboczy dzień tygodnia w
miesiącu.
Losowo (R)
R to specjalny znak wyrażenia CRON w programie ESET PROTECT, który umożliwia określanie losowych
momentów w czasie. Na przykład element wyzwalający R 0 0 * * ? * jest aktywowany każdego dnia o godzinie
00:00, ale o losowej sekundzie (0–59).
Zalecamy używanie losowych momentów w czasie, aby zapobiec łączeniu się wszystkich agentów ESET
Management w tej samej chwili z serwerem ESET PROTECT.
Prawdziwe przykłady przedstawiające różne wyrażenia CRON:
Wyrażenie CRON

Znaczenie

0 0 12 * * ? *

Uruchamiaj codziennie o godz. 12:00 (w południe).

R 0 0 * * ? *

Uruchamiaj każdego dnia o godzinie 00:00, ale o losowej sekundzie (0-59).

R R R 15W * ? *

Uruchamiaj każdego 15-ego dnia miesiąca o losowym czasie (sekundy, minuty,
godziny). Jeśli 15-y to sobota, element wyzwalający jest aktywowany w piątek
14-ego. Jeśli 15-y wypada w niedzielę, element wyzwalający jest aktywowany
w poniedziałek 16-ego.

0 15 10 * * ? 2016

Uruchamiaj codziennie o godz. 10:15 w roku 2016.
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Wyrażenie CRON

Znaczenie

0 * 14 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co minutę od 14:00 do 14:59.

0 0/5 14 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co pięć minut od 14:00 do 14:55.

0 0/5 14,18 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co 5 minut od godz. 14:00 do 14:55 oraz co 5 minut od
godz. 18:00 do 18:55.

0 0-5 14 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co minutę od 14:00 do 14:59.

0 10,44 14 ? 3 WED *

Uruchamiaj o 14:10 i 14:44 w każdą środę w marcu.

0 15 10 ? * MON-FRI *

Uruchamiaj o 10:15 w każdy dzień powszedni (poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek i piątek).

0 15 10 15 * ? *

Uruchamiaj 15. dnia każdego miesiąca o godz. 10:15.

0 15 10 ? * 5L *

Uruchamiaj w ostatni piątek każdego miesiąca o godz. 10:15.

0 15 10 ? * 5L 2016-2020 Uruchamiaj o godz. 10:15 w ostatni piątek każdego miesiąca w latach od 2016

do 2020 włącznie.
0 15 10 ? * 5#3 *

Uruchamiaj w trzeci piątek każdego miesiąca o godz. 10:15.

0 0 * * * ? *

Uruchamiaj co godzinę każdego dnia.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Funkcja ograniczania umożliwia zapobieganie wykonywaniu określonego zadania. Zazwyczaj ograniczanie jest
stosowane, jeśli zadanie jest wyzwalane przez zdarzenie o dużej częstotliwości. W określonych okolicznościach
ograniczanie może uniemożliwić aktywację elementu wyzwalającego. Każde aktywowanie elementu
wyzwalającego jest poddawane analizie zgodnie z poniższym schematem. Wykonanie zadania wymuszają
wyłącznie elementy wyzwalające spełniające zdefiniowane warunki. W przypadku nieustawienia warunków
ograniczania wszystkie zdarzenia aktywujące element wyzwalający spowodują uruchomienie zadania.
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Istnieją trzy rodzaje warunków ograniczania:
1.kryteria czasowe,
2.kryteria statystyczne,
3.kryteria dziennika zdarzeń.
Aby zadanie zostało wykonane:
• Musi spełnić warunki wszystkich rodzajów.
• Warunki muszą być ustawione — puste warunki są pomijane.
• Muszą zostać spełnione wszystkie warunki czasowe połączone operatorem AND.
• Muszą zostać spełnione wszystkie warunki statystyczne połączone operatorem AND oraz co najmniej
jeden warunek statystyczny z operatorem OR.
• Muszą zostać spełnione warunki statystyczne i czasowe zdefiniowane łącznie, zgodnie z kolejnością
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operatora AND, po czym następuje wykonanie zadania.

W przypadku spełnienia któregoś ze zdefiniowanych warunków informacje skumulowane w ramach wszystkich
obserwatorów zostają zresetowane (odliczanie zaczyna się ponownie od 0). Dotyczy to zarówno warunków
czasowych, jak i statystycznych. Informacje te zostają również zresetowane w przypadku ponownego
uruchomienia agenta lub serwera ESET PROTECT. Wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji w elemencie
wyzwalającym powoduje zresetowanie jego stanu. Zalecamy stosowanie tylko jednego warunku statystycznego
oraz wielu warunków czasowych. Większa liczba warunków statystycznych może niepotrzebnie komplikować
działanie elementu wyzwalającego i zmieniać jego wyniki.

Ustawienia wstępne
Dostępne są trzy ustawienia wstępne. Po wybraniu ustawienia wstępnego ustawienia ograniczania zostaną
wyczyszczone i zastąpione wartościami ustawienia wstępnego. Wartości te można dalej modyfikować i
wykorzystywać, jednak nie można utworzyć nowego ustawienia wstępnego.

Kryteria czasowe
Okres (T2) — jednorazowe wyzwolenie w zdefiniowanym okresie. Na przykład, jeśli ustawiono wartość dziesięciu
sekund i w tym czasie warunek wystąpi dziesięć razy, zdarzenie aktywuje tylko pierwsze wystąpienie.
Należy skonfigurować throttling z kryteriami opartymi na czasie, aby ograniczyć wykonywanie zadań do co
najwyżej raz na 15 min (ikona kłódki
wskazuje występowanie ograniczenia):
• Zadania serwera (w tym generowanie raportów) – wszystkie typy elementów wyzwalających.
• Zadania klienta – typy elementów wyzwalających w postaci wyrażeń zaplanowanych i CRON.
Jeśli dokonano aktualizacji z ESET PROTECT 8.x, okres 15 minut zostanie automatycznie zastosowany do
wszystkich istniejących zadań z okresem ustawionym na mniej niż 15 minut.
Minimalny 15-minutowy okres nie ma zastosowania do powiadomień.
Harmonogram (T1) — wyzwalanie wyłącznie w zdefiniowanym zakresie czasu. Kliknij opcję Dodaj okres. Pojawi
się nowe okno. Ustaw wartość Długość okresu w wybranych jednostkach czasu. Wybierz jedną opcję z listy
Cykliczność i wypełnij pola dostępne w zależności od wybranej cykliczności. Cykliczność można także określić w
formie wyrażenia CRON. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zakres. Do listy można dodać wiele zakresów czasu, które
zostaną posortowane chronologicznie.
W celu wyzwolenia danego zadania wszystkie skonfigurowane warunki muszą zostać spełnione.

Kryteria statystyczne
Warunek — warunki statystyczne można łączyć przy użyciu operatora logicznego:
• Wysyłaj powiadomienie po spełnieniu wszystkich kryteriów statystycznychANO: operator logiczny
używany do określania wartości wyrażenia
• Wysyłaj powiadomienie po spełnieniu co najmniej jednego kryterium statystycznego - OR: operator
logiczny używany do określania wartości wyrażenia
Liczba wystąpień (S1) — rejestrowane jest co x-te aktywowanie elementu wyzwalającego. Na przykład, jeśli
wprowadzono wartość 10, rejestrowany będzie co 10-te aktywowanie.
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Liczba wystąpień w danym okresie
Liczba wystąpień (S2) — wyzwalanie wyłącznie w zdefiniowanym okresie. Umożliwia to określenie minimalnej
częstotliwości zdarzeń wymaganej do wyzwolenia zadania. Na przykład można skorzystać z tego ustawienia, aby
zezwolić na wykonanie zadania, gdy zdarzenie jest wykrywane 10 razy w ciągu godziny. Aktywacja elementu
wyzwalającego powoduje zresetowanie licznika.
Okres — podanie okresu na potrzeby opisanej powyżej opcji.

Trzeci warunek statystyczny jest dostępny wyłącznie w przypadku określonych typów elementów wyzwalających.
Zobacz Element wyzwalający > Typ elementu wyzwalającego > Element wyzwalający dziennik zdarzeń.

Kryteria dziennika zdarzeń
Te kryteria są szacowane przez program ESET PROTECT jako trzecie kryterium statystyczne (S3). Operator
stosowania kryteriów statystycznych (AND/OR) służy do równoczesnego oceniania wszystkich trzech warunków
statystycznych. Zalecamy używanie kryteriów dziennika zdarzeń w połączeniu z zadaniem Generowanie
raportów. Aby kryterium działało prawidłowo, należy uzupełnić wszystkie trzy pola. Bufor symboli jest resetowany
po aktywowaniu elementu wyzwalającego, gdy symbol jest już w buforze.
Warunek — określa, jakie zdarzenia lub zestawy zdarzeń będą wyzwalać warunek. Dostępne opcje:
• Następujących po sobie — wybrana liczba zdarzeń musi mieć miejsce po sobie. Zdarzenia muszą być
unikatowe.
• Występujących od ostatniego uruchomienia elementu wyzwalającego — warunek jest aktywowany po
osiągnięciu wybranej liczby unikatowych zdarzeń od ostatniego wyzwolenia zadania.
Liczba wystąpień — wprowadź liczbę unikatowych zdarzeń z wybranymi symbolami, aby uruchomić zadanie.
Symbol — można wybrać symbol w dzienniku, aby go wyszukiwać (zgodnie z typem dziennika ustawionym w
menu Element wyzwalający). Kliknij opcję Wybierz, aby wyświetlić menu. Można usunąć wybrany symbol,
klikając opcję Usuń.
W przypadku użycia funkcji z zadaniem serwera brane są pod uwagę wszystkie komputery klienckie.
Uzyskanie większej liczby charakterystycznych symboli następujących po sobie jest mało prawdopodobne. Z
ustawienia Następujących po sobie należy korzystać tylko w uzasadnionych przypadkach. Brakująca
wartość („nie dotyczy”) nie jest uznawana za unikatową, dlatego w tym momencie następuje zresetowanie
bufora.

Właściwości dodatkowe
Zgodnie z powyższym nie każde zdarzenie spowoduje aktywowanie elementu wyzwalającego. Oto możliwe
czynności w przypadku zdarzeń, które nie wywołują aktywacji:
• Gdy pominięte zostanie więcej niż jedno zdarzenie, następuje zgrupowanie ostatnich N zdarzeń w jedno
(dane znaczników blokowanych zostają zachowane) [N <= 100]
• Gdy N == 0, przetworzone zostaje tylko ostatnie zdarzenie (N oznacza długość historii, ostatnie zdarzenie
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jest zawsze przetwarzane)
• Wszystkie zdarzenia, które nie wywołują aktywacji, są scalane (ostatni znacznik zostaje scalony ze
znacznikami historycznymi w liczbie N)

Jeśli element wyzwalający jest aktywowany zbyt często lub powiadomienia mają być wysyłane rzadziej, należy
wziąć pod uwagę następujące sugestie:
• Jeśli użytkownik chce reagować tyko wówczas, gdy pojawi się więcej zdarzeń, należy użyć warunku
statystycznego S1
• Jeśli element wyzwalający powinien być aktywowany tylko wówczas, gdy zaistnieje klaster zdarzeń, należy
użyć warunku statystycznego S2
• Jeśli zdarzenia o niepożądanych wartościach mają być ignorowane, należy użyć warunku statystycznego S3
• Jeśli zdarzenia mające miejsce poza wyznaczonymi godzinami (na przykład godzinami pracy) mają być
ignorowane, należy użyć warunku czasowego T1
• W celu wyznaczenia minimalnego czasu pomiędzy aktywacją elementów wyzwalających należy użyć
warunku czasowego T2

Warunki te można również łączyć w celu uzyskania bardziej złożonych scenariuszy ograniczania. Więcej
informacji można znaleźć w sekcji przykładów ograniczania.

Przykłady ograniczania
Przykłady ograniczania opisują sposoby łączenia i oceniania warunków ograniczania (T1, T2, S1, S2, S3).
„Znacznik” to impuls pochodzący z elementu wyzwalającego. Literą „T” oznaczono kryteria czasowe,
natomiast literą „S” — kryteria statystyczne. Oznaczenie „S3” wskazuje kryteria dziennika zdarzeń.
S1: Kryterium zdarzeń (zezwalanie co 3. znacznik)
Godzina 00 01 02 03 04 05 06 Modyfikacja elementu wyzwalającego 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Znaczniki x
S1

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

1

x

x

1

x
1

S2: Kryterium zdarzeń występujących w danym czasie (zezwalanie, gdy 3 znaczniki wystąpią w ciągu 4 sekund)
Godzina 00 01 02 03 04 05 06 Modyfikacja elementu wyzwalającego 07 08 09 10 11 12 13
Znaczniki x
S2

x

x
1

x

x

x

x

x

x

x

1

S3: Kryterium unikatowej wartości symbolu (zezwalanie w przypadku wystąpienia 3 unikatowych wartości z
rzędu)
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Godzina 00 01 02 03 04 05 06 Modyfikacja elementu wyzwalającego 07 08 09 10 11 12 13
Wartość A B

B

C

S3

D G H

J

K

n/d L

M N N

1

1

S3: Kryterium unikatowej wartości symbolu (zezwalanie w przypadku wystąpienia 3 unikatowych wartości od
ostatniego znacznika)
Godzina 00 01 02 03 04 05 06 07 Modyfikacja elementu wyzwalającego 08 09 10 11 12 13 14
Wartość A B

B

C

S3

D G H I

1

J

K

n/d L

1

M N N

1

T1: Zezwalanie na znacznik w określonych zakresach czasowych (zezwalanie codziennie od 8:10, czas trwania 60
sekund)
Godzina 8:09:50 08:09:59 08:10:00 08:10:01
Znaczniki x

x

T1

Modyfikacja elementu
wyzwalającego

08:10:59 08:11:00 08:11:01

x

x

x

1

1

1

x

x

To kryterium nie ma stanu, w związku z czym modyfikacje elementu wyzwalającego nie mają wpływu na wyniki.
T2: Zezwalanie na jeden znacznik w danym okresie (zezwalanie nie częściej niż co 5 sekund)
Godzina 00 01 02 03 04 05 06 Modyfikacja elementu wyzwalającego 07 08 09 10 11 12 13
Znaczniki x
T2

x

x

x

1

x

x

1

1

x

x

x

x

1

Kombinacja S1+S2
• S1: co 5. znacznik
• S2: 3 znaczniki w ciągu 4 sekund
Godzina 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Znaczniki x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S1

1

S2

1

1

1

Wynik

1

1

1

Wynik wymieniony jako: S1 (operator logiczny OR) S2
Kombinacja S1+T1
• S1: Zezwalanie na co 3. znacznik
• T1: Zezwalanie codziennie od 8:08, czas trwania 60 sekund
Godzina 08:07:50 08:07:51 08:07:52 08:07:53 08:08:10 08:08:11 08:08:19 08:08:54 08:08:55 08:09:01
Znaczniki x
S1
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x

x
1

x

x

x
1

x

x

x
1

x

Godzina 08:07:50 08:07:51 08:07:52 08:07:53 08:08:10 08:08:11 08:08:19 08:08:54 08:08:55 08:09:01
T1

1

1

Wynik

1

1

1

1
1

Wynik wymieniony jako: S1 (operator logiczny AND) T1
Kombinacja S2+T1
• S2: 3 znaczniki w ciągu 10 sekund
• T1: T1: zezwalanie codziennie od 8:08, czas trwania 60 sekund
Godzina 08:07:50 08:07:51 08:07:52 08:07:53 08:08:10 08:08:11 08:08:19 08:08:54 08:08:55 08:09:01
Znaczniki x

x

S2

x

x

1

1

x

x

x

x

x

1

T1

1

1

1

1

Wynik

x

1

1

1

Wynik wymieniony jako: S2 (operator logiczny AND) T1
Uwaga: stan warunku S2 jest resetowany tylko wówczas, gdy wynik globalny to 1
Kombinacja S2+T2
• S2: 3 znaczniki w ciągu 10 sekund
• T2: T2: zezwalanie nie więcej niż raz w ciągu 20 sekund
Godzina 00 01 02 03 04 05 06 07 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Znaczniki x

x

S2

x

x

1

T2

1 1

Wynik

x

x

x

x

1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

x

x

Wynik wymieniony jako: S2 (operator logiczny AND) T2
Uwaga: stan warunku S2 jest resetowany tylko wówczas, gdy wynik globalny to 1

Instalatory
Niniejsza sekcja pokazuje tworzenie pakietów instalatora agenta pozwalających wdrażać agenta ESET
Management na komputerach klienckich. Pakiety instalatora są zapisywane w konsoli internetowej ESET
PROTECT. W razie potrzeby można je edytować i ponownie pobierać.
Kliknij

Instalatory -> Utwórz instalator i wybierz system operacyjny.

System Windows
• Pobierz instalator lub użyj narzędzia ESET Remote Deployment Tool Instalator agenta i produktu
zabezpieczającego firmy ESET — pakiet zapewnia zaawansowane opcje konfiguracji, w tym ustawienia polityki
stosowanej w odniesieniu do agenta ESET Management i produktów ESET, nazwa hosta i port serwera ESET
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PROTECT oraz możliwość wybrania grupy nadrzędnej. Instalator można wdrażać lokalnie lub zdalnie (za pomocą
narzędzia do wdrażania zdalnego firmy ESET).
• Najpierw wdróż agenta (instalator skryptu agenta) –Ten typ wdrożenia agenta jest przydatny, gdy zdalna i
lokalna opcja wdrożenia nie odpowiada użytkownikowi. Instalator skryptu agenta można rozesłać pocztą e-mail,
aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Instalator skryptu agenta można również uruchomić z nośnika wymiennego
(np. dysku flash USB).
• Użyj GPO lub SCCM na potrzeby wdrażania –Użyj tej opcji do masowego wdrażania agenta ESET
Management na komputerach klienckich.

macOS
• Pobierz lub wyślij instalator Instalator agenta i produktu zabezpieczającego firmy ESET — pakiet zapewnia
zaawansowane opcje konfiguracji, w tym ustawienia polityki stosowanej w odniesieniu do agenta ESET
Management i produktów ESET, nazwa hosta i port serwera oraz możliwość wybrania grupy nadrzędnej.

Linux
• Najpierw wdróż agenta (instalator skryptu agenta) –Ten typ wdrożenia agenta jest przydatny, gdy zdalna i
lokalna opcja wdrożenia nie odpowiada użytkownikowi. Instalator skryptu agenta można rozesłać pocztą e-mail,
aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Instalator skryptu agenta można również uruchomić z nośnika wymiennego
(np. dysku flash USB).

Instalatory i uprawnienia
Użytkownik może tworzyć lub edytować instalatory w grupach, w których ma uprawnienie Zapis dla obszaru
Grupy i komputery oraz Zapisane instalatory.
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Aby pobrać już utworzone instalatory, użytkownik musi mieć uprawnienie Użycie dla obszaru Grupy i komputery
oraz Zapisane instalatory.
• W przypadku tworzenia instalatora kompleksowego, instalatora GPO lub skryptu SCCM przypisz
użytkownikowi uprawnienie Użycie do polityk wybranych w sekcji Zaawansowane > Wstępna konfiguracja
instalatora > Typ konfiguracji.
• Jeśli określono licencję grupy statycznej, przypisz użytkownikowi uprawnienie Użycie dla obszaru
Licencje.
• Należy pamiętać, że podczas tworzenia instalatorów użytkownik będzie mógł pracować z certyfikatami.
Przypisz użytkownikowi uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty z dostępem do grupy statycznej
zawierającej certyfikaty. Jeśli użytkownik chce wdrożyć agenta ESET Management, musi mieć uprawnienia
Użycie do urzędu certyfikacji, którego użyto do podpisania certyfikatu serwera. Szczegółowe informacje
dotyczące zarządzania dostępem do certyfikatów i urzędów certyfikacji znajdują się w tym przykładzie.
Grupa domowa — Grupa domowa jest automatycznie wykrywana na podstawie przypisanego zestawu uprawnień
aktualnie aktywnego użytkownika.

Przykładowy scenariusz:
Aktualnie aktywne konto użytkownika ma prawo dostępu do zapisu dla zadania klienta instalacji
oprogramowania, a konto użytkownika Grupa domowa to "Department_1". Gdy użytkownik utworzy nowe
zadanie klienta instalacji oprogramowania, grupa "Department_1" zostanie automatycznie wybrana jako
Grupa domowa dla zadania klienta.
Jeśli wstępnie wybrana grupa domowa nie spełnia oczekiwań, można wybrać grupę domową ręcznie.

Zezwalanie użytkownikowi na tworzenie instalatorów
Administrator chce zezwolić użytkownikowi Janusz na tworzenie lub edytowanie nowych instalatorów w
grupie Grupa Janusza. Administrator powinien wykonać następujące kroki:
1.Utwórz nową grupę statyczną o nazwie Grupa Janusza
2.Utwórz nowy zestaw uprawnień
a.Nadaj nazwę nowemu zestawowi uprawnień Uprawnienia Uprawnienia dla Janusza — Tworzenie
instalatorów
b.Dodaj grupę Grupa Janusza w sekcji Grupy statyczne
c.W sekcji Funkcjonalność wybierz następujące uprawnienia
• Zapis do obszaru Zapisane instalatory
• Użycie do obszaru Certyfikaty
• Zapis do obszaru Grupy i komputery
d.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać zestaw uprawnień
3.Utwórz nowy zestaw uprawnień
a.Nadaj nazwę nowemu zestawowi uprawnień Uprawnienia dla Janusza — Certyfikaty
b.Dodaj grupę Wszystkie w sekcji Grupy statyczne
c.W sekcji Funkcjonalność wybierz uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty.
d.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać zestaw uprawnień
Uprawnienia te spełniają minimalne wymagania pełnej obsługi instalatorów (tj. tworzenia i edytowania).
4.Utwórz nowego użytkownika
a.Nazwij nowego użytkownika Janusz
b.W sekcji Podstawowe ustaw grupę Grupa Janusza jako domową
c.Ustaw hasło użytkownika Janusz
d.W sekcji Zestawy uprawnień wybierz pozycje Uprawnienia dla Janusza — certyfikaty i Uprawnienia dla
Janusza — tworzenie instalatorów
e.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać użytkownika
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Pobieranie instalatorów z poziomu menu instalatorów
1.Kliknij opcję Instalatory.
2.Zaznacz pole wyboru instalatora, który chcesz pobrać
3.Kliknij przycisk Pobierz i wybierz odpowiednią wersję pakietu instalatora

Edytowanie instalatorów z poziomu menu instalatorów
1.Kliknij opcję Instalatory.
2.Zaznacz pole wyboru instalatora, który chcesz edytować.
3.Kliknij kolejno opcje Czynność > Edytuj, aby zmodyfikować pakiet instalatora.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.
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Polityki
Polityki służą do wymuszania określonej konfiguracji produktów ESET uruchomionych na komputerach klienckich.
Dzięki temu nie trzeba ręcznie konfigurować produktów firmy ESET na poszczególnych klientach. Polityki można
również stosować bezpośrednio do określonych komputerów, a także grup (statycznych i dynamicznych). Do
danego komputera lub grupy można ponadto przypisać wiele polityk.

Polityki i uprawnienia
Aby móc tworzyć i przypisywać polityki, użytkownik musi mieć wystarczające uprawnienia. Oto uprawnienia
wymagane do określonych działań związanych z politykami:
• Aby odczytywać listę polityk oraz ich konfigurację, użytkownik potrzebuje uprawnienia Odczyt.
• Aby przypisywać polityki elementom docelowym, użytkownik potrzebuje uprawnienia Użycie.
• Aby tworzyć, modyfikować lub edytować polityki, użytkownik potrzebuje uprawnienia Zapis.
Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.
Obok zablokowanych (nieedytowalnych) polityk znajduje się ikona kłódki
— są to określone reguły
wbudowane (na przykład polityki dotyczące automatycznych aktualizacji lub polityki ESET LiveGuard) lub polityki,
do których użytkownik ma prawo odczytu, ale nie ma prawa zapisu.
• Jeśli użytkownik Janusz potrzebuje tylko odczytywać utworzone przez siebie polityki, wymagane jest
uprawnienie Odczyt do obszaru Polityki.
• Jeśli użytkownik Janusz chce przypisywać określone polityki komputerom, potrzebuje uprawnienia
Użycie do obszaru Polityki oraz uprawnienia Użycie do obszaru Grupy i komputery.
• Aby zezwolić użytkownikowi Janusz na pełny dostęp do polityk, administrator musi ustawić uprawnienie
Zapis do obszaru Polityki.

Stosowanie polityk
Polityki są stosowane w kolejności, w której uszeregowane są grupy statyczne. Ta zasada nie odnosi się do grup
dynamicznych, w których najpierw uwzględniane są podrzędne grupy dynamiczne. Dzięki temu polityki, które
wywierają większy wpływ, mogą znajdować się na szczycie drzewa grup, natomiast polityki bardziej szczegółowe
stosowane są w odniesieniu do podgrup. Dzięki użyciu flag użytkownik programu ESET PROTECT z dostępem do
grup znajdujących się wyżej w hierarchii drzewa może zastępować polityki odnoszące się do niższych grup.
Algorytm ten wyjaśniono szczegółowo w sekcji Stosowanie polityk w odniesieniu do klientów.

Reguły usuwania polityki
W przypadku stosowania polityki, a następnie jej usunięcia, wynikowa konfiguracja komputerów klienckich będzie
zależeć od wersji zainstalowanego produktu zabezpieczającego ESET na zarządzanych komputerach:
• Produkty zabezpieczające ESET wersja 6 i wcześniejsze: Po usunięciu polityki konfiguracja nie zostanie
automatycznie przywrócona do ustawień początkowych. Zostanie zachowana konfiguracja zgodna z ostatnią
polityką stosowaną w odniesieniu do klientów. To samo ma miejsce, gdy komputer zostaje dołączony do
grupy dynamicznej, w której stosowana jest polityka zmieniająca ustawienia komputera. Ustawienia
pozostaną niezmienione nawet wtedy, gdy komputer opuści grupę dynamiczną. W związku z tym zalecane
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jest utworzenie polityki z ustawieniami domyślnymi i przypisanie jej do grupy głównej (Wszystkie), aby
umożliwić przywracanie ustawień do wartości domyślnych w tego rodzaju sytuacjach. Dzięki temu w
przypadku opuszczenia przez komputer grupy dynamicznej, która spowodowała zmianę jego ustawień,
zostaną przywrócone jego ustawienia domyślne.
• Produkty zabezpieczające ESET wersja 7 i wcześniejsze: Po usunięciu polityki konfiguracja zostanie
automatycznie przywrócona do poprzedniej polityki stosowanej w odniesieniu do klientów. Gdy komputer
opuści grupę dynamiczną, w której było stosowane określone ustawienie polityki, te ustawienia polityki
zostaną usunięte z komputera.
Flaga Nie stosuj przywraca ustawienia domyślne indywidualnej polityki na
komputerach klienckich.

Scalanie polityk
Polityka stosowana w odniesieniu do klienta powstaje zwykle w wyniku scalenia większej liczby polityk w celu
utworzenia jednej ostatecznej polityki.
Zalecamy przypisywanie polityk bardziej ogólnych (na przykład ustawień serwera aktualizacji) do grup
znajdujących się wyżej w hierarchii drzewa grup. Polityki bardziej szczegółowe (na przykład ustawienia
kontroli dostępu do urządzeń) należy stosować głębiej w hierarchii drzewa grup. Podczas scalania niżej
położone polityki zastępują zwykle ustawienia wyżej położonych polityk (chyba że użytkownik zdefiniuje
inne zachowanie przy użyciu flag polityk).

Kreator polityk
Polityki są grupowane/kategoryzowane według produktu firmy ESET. Obszar Wbudowane polityki zawiera
wstępnie zdefiniowane polityki, natomiast w obszarze Niestandardowe polityki są wyświetlane kategorie
wszystkich polityk utworzonych ręcznie.
Przy użyciu polityk można skonfigurować produkt firmy ESET w taki sam sposób, w jaki można to zrobić w oknie
Ustawienia zaawansowane w graficznym interfejsie użytkownika danego produktu. W przeciwieństwie do polityk
w usłudze Active Directory, w politykach ESET PROTECT nie można zapisywać skryptów ani serii poleceń. Wpisz
odpowiedni ciąg, aby wyszukać element w obszarze Ustawienia zaawansowane (na przykład HIPS). Zostaną
wyświetlone ustawienia HIPS. Po kliknięciu ikony
w prawym górnym rogu zostanie wyświetlona strona pomocy
online dotycząca danego ustawienia.
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Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Tworzenie nowej polityki
1.Kliknij kolejno pozycje Czynności >Nowa.
2.Wprowadź podstawowe informacje dotyczące polityki, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję
Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
3.Wybierz odpowiedni produkt w sekcji Ustawienia.
4.Użyj flag, aby dodać ustawienia, które będą obsługiwane przez politykę.
5.Określ klienty, które otrzymają tę politykę. Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy
statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz komputer, do którego chcesz zastosować politykę i
kliknij przycisk OK.
6.Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.
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Flagi
Podczas scalania polityk można zmienić ich działanie, korzystając z flag polityk. Flagi określają sposób, w jaki
ustawienie będzie obsługiwane w ramach polityki.
W przypadku każdego ustawienia można wybrać jedną z poniższych flag:
Nie stosuj — ustawienia z tą flagą nie będą definiowane przez politykę. Ponieważ ustawienie nie jest
wymuszane, może w późniejszym czasie zostać zmienione przez inne polityki.
Zastosuj — ustawienia z tą flagą zostaną wysłane do klienta. Jednak w przypadku scalania polityk takie
ustawienie może zostać zastąpione późniejszą polityką. Podczas stosowania polityki na komputerze klienckim, gdy
określone ustawienie jest opatrzone tą flagą, ulega ono zmianie bez względu na to, co zostało skonfigurowane
lokalnie na kliencie. Ponieważ ustawienie nie jest wymuszane, może w późniejszym czasie zostać zmienione przez
inne polityki.
Wymuś — ustawienia z flagą wymuszania są priorytetowe i nie mogą zostać zastąpione przez późniejszą
politykę (nawet jeśli późniejsza polityka opatrzona jest flagą wymuszania). Gwarantuje to, że dane ustawienie nie
zostanie zmienione przez późniejsze polityki podczas scalania.
W celu ułatwienia nawigacji wszystkie polityki są liczone. Automatycznie wyświetlana jest liczba odpowiadająca
liczbie polityk zdefiniowanych w danym obszarze. Odpowiednia liczba wyświetlana jest również obok nazw
kategorii w widoku drzewa po lewej stronie. Jest to suma polityk ze wszystkich obszarów tej kategorii. Dzięki temu
można się szybko zorientować co do lokalizacji i liczby zdefiniowanych ustawień lub polityk.
Przy edytowaniu polityk pomocne mogą być poniższe sugestie:
• Aby ustawić flagę Zastosuj w przypadku wszystkich elementów w bieżącej sekcji, użyj opcji
• Aby usunąć reguły elementów w bieżącej sekcji, użyj opcji

Produkty zabezpieczające ESET wersja 7 i wcześniejsze:
Flaga Nie stosuj przywraca ustawienia domyślne indywidualnej polityki na komputerach klienckich.

Jak administrator może zezwolić użytkownikom na wyświetlanie
wszystkich polityk
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Administrator chce zezwolić użytkownikowi Janusz na tworzenie lub edytowanie polityk w jego grupie
domowej oraz wyświetlanie przez użytkownika Janusz polityk utworzonych przez użytkownika
Administrator. Polityki utworzone przez użytkownika Administrator obejmują flagi Wymuś. Użytkownik
Janusz może wyświetlać wszystkie polityki, lecz nie może edytować polityk utworzonych przez użytkownika
Administrator, ponieważ ustawiono uprawnienie Odczyt dla obszaru Polityki z dostępem do grupy
statycznej Wszystkie. Użytkownik Janusz może tworzyć lub edytować polityki we własnej grupie domowej
Kraków.
Administrator powinien wykonać następujące kroki:
Utworzenie środowiska
1.Utwórz nową grupę statyczną o nazwie Kraków.
2.Utwórz nowy zestaw uprawnień o nazwie Polityka — Wszystkie, Janusz z dostępem do grupy statycznej
Wszystkie i uprawnieniem Odczyt dla obszaru Polityki.
3.Utwórz nowy zestaw uprawnień o nazwie Polityka — Janusz z dostępem do grupy statycznej Kraków oraz
uprawnieniem dostępu funkcjonalnego Zapis dla obszarów Grupy i komputery oraz Polityki. Ten zestaw
uprawnień umożliwia użytkownikowi Janusz tworzenie lub edytowanie polityk we własnej grupie domowej
Kraków.
4.Utwórz nowego użytkownika Janusz. W sekcji Zestawy uprawnień wybierz pozycje Polityka — Wszystkie,
Janusz i Polityka — Janusz.
Utworzenie polityk
5.Utwórz nową politykę Wszystkie — Włącz zaporę, rozwiń sekcję Ustawienia, wybierz pozycję ESET
Endpoint for Windows, przejdź do obszaru Ochrona sieci > Zapora > Podstawowe i zastosuj wszystkie
ustawienia przy użyciu flagi Wymuś. Rozwiń sekcję Przypisywanie i wybierz grupę statyczną Wszystkie.
6.Utwórz nową politykę Grupa Janusza — Włącz zaporę, rozwiń sekcję Ustawienia, wybierz ESET Endpoint
for Windows, przejdź do obszaru Ochrona sieci > Zapora > Podstawowe i zastosuj wszystkie ustawienia
przy użyciu flagi
Zastosuj. Rozwiń sekcję Przypisywanie i wybierz grupę statyczną Kraków.
Wynik
Polityki utworzone przez użytkownika Administrator będą stosowane jako pierwsze, ponieważ są
przypisane do grupy Wszystkie. Ustawienia z flagą wymuszania mają priorytet i nie można ich zastąpić
późniejszą polityką. Następnie będą stosowane polityki utworzone przez użytkownika Janusz.
Przejdź do obszaru Więcej > Grupy > Kraków, kliknij komputer i wybierz opcję Szczegóły. W obszarze
Konfiguracja > Stosowane polityki znajdują się informacje o ostatecznej kolejności stosowania polityk.

Pierwszą politykę utworzył użytkownik Administrator, a drugą politykę — użytkownik Janusz.
Grupa domowa — Grupa domowa jest automatycznie wykrywana na podstawie przypisanego zestawu uprawnień
aktualnie aktywnego użytkownika.

Przykładowy scenariusz:
Aktualnie aktywne konto użytkownika ma prawo dostępu do zapisu dla zadania klienta instalacji
oprogramowania, a konto użytkownika Grupa domowa to "Department_1". Gdy użytkownik utworzy nowe
zadanie klienta instalacji oprogramowania, grupa "Department_1" zostanie automatycznie wybrana jako
Grupa domowa dla zadania klienta.
Jeśli wstępnie wybrana grupa domowa nie spełnia oczekiwań, można wybrać grupę domową ręcznie.
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Zarządzanie politykami
Polityki są grupowane/kategoryzowane według produktu firmy ESET. Obszar Wbudowane polityki zawiera
wstępnie zdefiniowane polityki, natomiast w obszarze Niestandardowe polityki są wyświetlane kategorie
wszystkich polityk utworzonych ręcznie lub zmodyfikowanych.
Działania dostępne w odniesieniu do polityk:
Pokaż szczegóły
Zapisz w
dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

Nowy

Tworzenie nowej polityki.

Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

Edytuj

Modyfikowanie istniejącej polityki.

Zduplikuj

Tworzenie nowej polityki na podstawie wybranej istniejącej polityki. Zduplikowanej
polityce należy nadać nową nazwę.

Zmień
przypisania
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Wyświetlenie szczegółów polityki.

Przypisanie polityki do grupy lub klienta.

Usuń

Usuwanie polityki. Patrz również reguły usuwania polityki.

Importuj

Kliknij kolejno pozycje Polityki > Importuj, a następnie kliknij pozycję Wybierz plik i
wybierz plik, który chcesz zaimportować. Można zaimportować tylko plik .dat, który
zawiera polityki wyeksportowane z konsoli internetowej ESET PROTECT. Nie można
zaimportować pliku .xml, który zawiera polityki wyeksportowane z produktu
zabezpieczającego ESET. Zaimportowane polityki pojawią się w obszarze Niestandardowe
polityki.

Eksportuj

Zaznacz pola wyboru obok polityk, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij
kolejno pozycje Czynności > Eksportuj. Polityki zostaną wyeksportowane do pliku .dat.
Aby wyeksportować wszystkie zasady z wybranej kategorii, zaznacz pole wyboru w
nagłówku tabeli.

Grupa dostępu

Przenieś politykę do innej grupy.

Stosowanie polityk w odniesieniu do klientów
Do grupy i komputerów można przypisać większą liczbę polityk. Ponadto komputer może znajdować się w głęboko
zagnieżdżonej grupie, której grupa nadrzędna ma przypisane własne polityki.
Najważniejszym czynnikiem w stosowaniu polityk jest ich kolejność. Ustala się ją na podstawie kolejności grup
oraz kolejności polityk przypisanych do danej grupy.
Aby wyświetlić wszystkie polityki zastosowane do wybranego komputera, zobacz Zastosowane polityki w
szczegółach komputera.
W celu ustalenia polityki aktywnej na dowolnym kliencie należy wykonać poniższe działania:
1.Ustal kolejność grup, do których należy klient
2.Zastąp grupy przypisanymi do nich politykami
3.Scal polityki, aby uzyskać wynikowe ustawienia

Ustalanie kolejności grup
Polityki można przypisywać do grup i są one stosowane w określonej kolejności. Reguły wskazane poniżej
określają kolejność stosowania polityk do klientów.
Reguła 1 : Najpierw uwzględniane są grupy statyczne z elementu głównego grup statycznych (Wszystkie).
Reguła 2 : Na każdym poziomie grupy statyczne z tego poziomu są uwzględniane jako pierwsze w kolejności, w
jakiej występują w strukturze drzewa (ta zasada określana jest również jako „przeszukiwanie wszerz”).
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Reguła 3 : Po uwzględnieniu na liście wszystkich grup statycznych z danego poziomu uwzględnione zostają grupy
dynamiczne.
Reguła 4 : W każdej z grup dynamicznych elementy podrzędne tej grupy są uwzględniane w kolejności, w jakiej
występują na liście.
Reguła 5 : Jeśli w grupie dynamicznej na dowolnym poziomie występuje element podrzędny, zostaje on
umieszczony na liście i przeszukany pod kątem jego elementów podrzędnych. Gdy nie ma już więcej elementów
podrzędnych, na liście uwzględnione zostają następne grupy dynamiczne na poziomie elementu nadrzędnego (ta
zasada określana jest również jako „przeszukiwanie w głąb”).
Reguła 6 : Procedura sporządzania listy kończy się na poziomie komputera.

Polityka jest stosowana do komputera. Oznacza to, że procedura kończy się na komputerze, do którego
użytkownik chce zastosować politykę.
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Zgodnie z powyższymi regułami kolejność stosowania polityk do indywidualnych komputerów będzie następująca:
PC1:

PC2:

PC3:

PC4:

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
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Tworzenie wykazu polityk
Gdy znana jest już kolejność grup, następnym krokiem jest zastąpienie każdej z grup przypisanymi do niej
politykami. Polityki są wymienione w tej samej kolejności, w jakiej zostały przypisane do grupy. W przypadku
grupy z większą liczbą przypisanych polityk można edytować priorytet tych polityk. Każda polityka służy do
konfiguracji tylko jednego produktu (agenta ESET Management, programu EES itd.).
Grupa bez polityk zostaje usunięta z listy.
Wyróżniamy 3 polityki stosowane zarówno do grup statycznych, jak i dynamicznych (przedstawiono to na
poniższym schemacie):
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Kolejność stosowania polityk do komputera
Poniższa lista zawiera grupy i stosowane do nich polityki:
1.Wszystkie — usunięto, brak polityki tutaj
2.GS 2 -> Polityka 1, Polityka 2
3.GS 3 -> usunięto, brak polityk
4.GD 1 – Polityka 1, Polityka 2
5.GD 3 – usunięto, brak polityk
6.GD 2 – Polityka 1, Polityka 3
7.GD 4 – usunięto, brak polityk
8.GD 5 – usunięto, brak polityk
9.GD 6 – usunięto, brak polityk
10. Komputer — usunięto, brak polityki

Oto wynikowa lista polityk:
1.Polityka 1
2.Polityka 2
3.Polityka 1
4.Polityka 2
5.Polityka 3

Scalanie polityk
Po zastosowaniu polityki do produktu zabezpieczającego firmy ESET, do którego stosowana jest już inna polityka,
identyczne ustawienia polityk są scalane. Polityki są scalane według kolejności. Przy scalaniu polityk obowiązuje
zasada ogólna, według której nowsza polityka zawsze zastępuje ustawienia wprowadzone przez poprzednią
politykę. Można to zmienić, stosując flagi polityk (dostępne dla każdego z ustawień). W przypadku niektórych
ustawień są dostępne reguły (zastępowania, dodawania lub dodawania na początku), które można konfigurować.
Należy pamiętać, że struktura grup (ich hierarchia) oraz kolejność polityk decydują o sposobie scalania polityk.
Efekty scalenia dwóch dowolnych polityk mogą być różne w zależności od ich kolejności.
Podczas tworzenia polityk zauważysz, że niektóre ustawienia mają dodatkowe reguły możliwe do konfigurowania.
Reguły te umożliwiają szeregowanie takich samych ustawień w różnych politykach.
• Zastąp: Reguła domyślna używana podczas scalania polityk. Powoduje ona zastąpienie ustawień
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skonfigurowanych przez wcześniejszą politykę.
• Dodaj: Za pomocą tej reguły można dodawać ustawienia w przypadku stosowania danego ustawienia do
więcej niż jednej polityki. Ustawienie zostanie umieszczone na końcu listy utworzonej w wyniku scalenia
polityk.
• Dodaj na początku: Za pomocą tej reguły można dodawać ustawienia na początku w przypadku
stosowania danego ustawienia do więcej niż jednej polityki. Ustawienie zostanie umieszczone na początku
listy utworzonej w wyniku scalenia polityk.

Scalanie list lokalnych i zdalnych
Ostatnie wersje produktów zabezpieczających ESET (patrz obsługiwane wersje w tabeli poniżej) obsługują scalanie
lokalnych ustawień z politykami zdalnymi w nowy sposób. Jeśli ustawienie to lista (na przykład lista witryn), a
polityka zdalna powoduje konflikt z istniejącym ustawieniem lokalnym, polityka zdalna nadpisuje je. Można
wybrać, jak łączyć listy lokalne i zdalne. Można wybrać różne reguły scalania dla następujących opcji:
•

Ustawienia scalania polityk zdalnych.

•

Scalanie polityk zdalnych i lokalnych — ustawienia lokalne z wynikową polityką zdalną.

Opcje są takie same, jak podane powyżej: Zastąp, Dodaj, Dodaj na początku.
Lista produktów obsługujących listy lokalne i zdalne:
Produkt zabezpieczający ESET

Wersja

ESET Endpoint dla systemu Windows

7+

ESET Server Security dla systemu Windows

8+

ESET File Security dla systemu Linux

8.1+

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

6+

ESET File Security dla systemu Windows Server 6+
ESET Mail Security dla środowiska IBM Domino 6+
ESET Security for Kerio

6+

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

6+
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Usuwanie polityki w produktach zabezpieczających ESET w wersji 7 lub nowszej
Po usunięciu polityki konfiguracja zostanie automatycznie przywrócona do poprzedniej polityki stosowanej
w odniesieniu do klientów.
Flaga Nie stosuj przywraca ustawienia domyślne indywidualnej polityki na komputerach klienckich.

Przykładowy scenariusz scalania polityk
Niniejszy przykład obejmuje:
• Instrukcje stosowania ustawień polityki do produktów zabezpieczających ESET Endpoint
• Metody scalania polityk z zastosowaniem flag i reguł
Jeśli administrator chce:

• Uniemożliwić grupie Biuro Kraków dostęp do witryn internetowych www.forbidden.uk,
www.deny-access.com, www.forbidden-websites.uk i www.forbidden-website.com
• Zezwolić grupie Dział marketingu na dostęp do witryn internetowych www.forbidden.uk i
www.deny-access.com
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Administrator powinien wykonać następujące kroki:
1.Utwórz nową grupę statyczną Biuro Kraków, a następnie Dział marketingu jako podgrupę grupy statycznej
Biuro Kraków.
2.Przejdź do sekcji Polityki i utwórz nową politykę w następujący sposób:
i.Nadaj jej nazwę Biuro Kraków.
ii.Rozwiń obszar Ustawienia i wybierz pozycjęESET Endpoint for Windows
iii.Przejdź do obszaru Internet i poczta e-mail > Ochrona dostępu do stron internetowych > Zarządzanie
adresami URL
iv.Kliknij przycisk
aby zastosowaćpolitykę i edytuj obszar Lista adresów, klikając opcję Edytuj
v.Kliknij opcję Lista zablokowanych adresów i wybierz opcję Edytuj.
vi.Dodaj następujące adresy internetowe: www.forbidden.uk, www.deny-access.com,
www.forbidden-websites.uk i www.forbidden-website.com. Zapisz listę dozwolonych adresów, a
następnie zapisz listę adresów.
vii. Rozwiń obszar Przypisywanie i przypisz politykę do grupy Biuro Kraków i jej podgrupy Dział
marketingu.
viii. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.
Polityka zostanie zastosowana do grup Biuro Kraków i Dział marketingu, blokując powyższe witryny internetowe
zgodnie z poniższą ilustracją.
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3.Przejdź do sekcji Polityki i utwórz nową politykę:
i.Nadaj jej nazwę Dział marketingu.
ii.Rozwiń obszar Ustawienia i wybierz pozycjęESET Endpoint for Windows
iii.Przejdź do obszaru Internet i poczta e-mail > Ochrona dostępu do stron internetowych >
Zarządzanie adresami URL
iv.Kliknij przycisk , aby zastosowaćpolitykę, wybierz regułę Dodaj i edytuj obszar Lista adresów,
klikając opcję Edytuj. Reguła Dodaj powoduje umieszczenie listy adresów na końcu podczas scalania
polityk,
v.Kliknij kolejno opcje Lista dozwolonych adresów > Edytuj.
vi.Dodaj następujące adresy internetowe: www.forbidden.uk, www.deny-access.com. Zapisz listę
dozwolonych adresów, a następnie zapisz listę adresów.
vii. Rozwiń obszar Przypisywanie i przypisz politykę do grupy Dział marketingu.
viii. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.
Polityka zostanie zastosowana do grupy Dział marketingu, zezwalając na dostęp do witryn internetowych zgodnie
z poniższą ilustracją.
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4.Ostateczna polityka obejmie obie polityki zastosowane do grup Biuro Kraków i Dział marketingu. Otwórz
produkt zabezpieczający Endpoint, przejdź do obszaru Konfiguracja > Strony internetowe i poczta e-mail >
Ustawienia zaawansowane, wybierz kartę Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona dostępu do stron
internetowych, a następnie rozwiń obszar Zarządzanie adresami URL. Zostanie wyświetlona wynikowa
konfiguracja produktu Endpoint.
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Wynikowa konfiguracja obejmuje następujące elementy:
1. Lista adresów z polityki Biuro Kraków
2. Lista adresów z polityki Dział marketingu

Konfigurowanie produktu przy użyciu rozwiązania ESET
PROTECT
Przy użyciu polityk można skonfigurować produkt ESET w taki sam sposób, jak można to zrobić w oknie Ustawienia
zaawansowane w graficznym interfejsie użytkownika danego produktu. W przeciwieństwie do polityk w usłudze
Active Directory, w politykach ESET PROTECT nie można zapisywać skryptów ani serii poleceń.
W wersji 6 lub nowszej produktów ESET można ustawić określone stany do zgłaszania przez klienta i w konsoli
internetowej. Można je ustawić w polityce dla wersji 6, klikając kolejno opcje Interfejs użytkownika > Elementy
interfejsu użytkownika > Stany.
• Pokaż — informacje o stanie są wyświetlane w graficznym interfejsie użytkownika na komputerze
klienckim
• Wyślij — informacje o stanie są zgłaszane do programu ESET PROTECT
Przykłady użycia polityk do konfigurowania produktów firmy ESET:
• Ustawienia polityki agenta ESET Management
• Ustawienia polityki komponentu ESET Rogue Detection Sensor
• Tworzenie polityki MDM dla systemu iOS — konto Exchange ActiveSync
• Tworzenie polityki Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi umożliwiającej aktywację usług APNS na
potrzeby rejestracji urządzeń z systemem iOS

Przypisywanie polityki do grupy
Po utworzeniu polityki można ją przypisać do grupy statycznej lub dynamicznej. Politykę można przypisać na dwa
sposoby:

Metoda I.
W sekcji Polityki wybierz politykę i kliknij kolejno opcje Czynności > Pokaż szczegóły > Przypisano do >
Przypisywanie grup. Wybierz grupę statyczną lub dynamiczną z listy (możesz wybrać więcej grup) i kliknij przycisk
OK.
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Metoda II.
1. Kliknij pozycję Komputery, kliknij ikonę koła zębatego
politykami.

obok nazwy grupy i wybierz opcję Zarządzaj

2. W oknie Kolejność stosowania polityk kliknij opcję Dodaj politykę.
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3. Zaznacz pole wyboru obok polityk, które chcesz przypisać do danej grupy, i kliknij przycisk OK.
4. Kliknij opcję Zamknij.
Aby sprawdzić, które polityki są przypisane do danej grupy, zaznacz tę grupę i kliknij kartę Polityki, aby wyświetlić
listę polityk przypisanych do grupy.
Aby zobaczyć, które grupy są przypisane do danej polityki, wybierz politykę i kliknij kolejno opcje Pokaż szczegóły
> Zastosowane do.
Więcej informacji na temat polityk znajduje się w rozdziale Polityki.

Przypisywanie polityki do klienta
W celu przypisania polityki do stacji roboczej klienta kliknij pozycję Polityki, wybierz politykę i kliknij kolejno opcje
Czynności > Pokaż szczegóły > Przypisano do > Przypisywanie klientów.
Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby
zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.
Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Wybierz docelowe komputery klienckie i kliknij przycisk OK. Polityka zostanie przypisana do wszystkich wybranych
komputerów.
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Aby zobaczyć, które klienty są przypisane do danej polityki, wybierz politykę i wyświetl pierwszą kartę Przypisane
do.

Jak używać trybu zastępowania
Użytkownicy z zainstalowanymi na komputerze produktami firmy ESET do obsługi punktów końcowych (wersja 6.5
i nowsze) dla systemu Windows mogą używać funkcji zastępowania. Tryb zastępowania umożliwia użytkownikom
na poziomie komputera klienckiego zmienianie ustawień w zainstalowanym produkcie firmy ESET nawet, jeśli
została zastosowana polityka dotycząca tych ustawień. Tryb ten można włączyć dla użytkowników usługi AD.
Może być też chroniony hasłem. Ta funkcja nie może być włączona jednorazowo na dłużej niż cztery godziny.
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Ograniczenia trybu zastępowania
• Trybu zastępowania nie można wyłączyć w konsoli internetowej ESET PROTECT po jego
włączeniu. Zostaje on wyłączony dopiero po upłynięciu czasu zastępowania lub przy użyciu
odpowiedniej opcji w samym kliencie.
• Użytkownik korzystający z trybu wstrzymania polityk musi mieć również prawa
administratora systemu Windows. W przeciwnym razie użytkownik nie może zapisywać
zmian w ustawieniach produktu ESET.
• Uwierzytelnianie grupy Active Directory jest obsługiwane w przypadku wybranych
produktów zarządzanych od wersji:
ESET Endpoint Security
7.0.2100.4 i nowsze.
ESET File Security dla systemu Microsoft Windows Server

6.5.12013.0 i nowsze.

ESET Mail Security dla środowiska IBM Domino

6.5.14020.0 i nowsze.

ESET Mail Security dla oprogramowania Microsoft Exchange Server 6.5.10019.1 i nowsze.
ESET Server Security dla systemu Windows

8.0 lub nowszej.

Aby skonfigurować tryb zastępowania:
1.Wybierz kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.
2.W sekcji Podstawowe w odpowiednich polach wpisz nazwę i opis polityki.
3.W sekcji Ustawienia wybierz opcję ESET Endpoint for Windows.
4.Kliknij opcję Tryb zastępowania i skonfiguruj reguły dla trybu zastępowania.
5.W sekcji Przypisywanie wybierz komputer lub grupę komputerów, na których zostanie zastosowana
polityka.
6.Przejrzyj ustawienia w sekcji Podsumowanie i kliknij przycisk Zakończ, aby zastosować politykę.
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Jeśli u Janusza występuje problem, ponieważ ustawienia punktu końcowego blokują ważne funkcje lub
dostęp do stron internetowych, administrator może zezwolić Januszowi na zastąpienie istniejącej polityki
punktu końcowego i ręczne dostosowanie ustawień na komputerze. Następnie oprogramowanie ESET
PROTECT może wyświetlić monit o nowe ustawienia, aby administrator mógł utworzyć przy ich użyciu nową
politykę.
W tym celu należy wykonać poniższe działania:
1.Wybierz kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.
2.Wypełnij pola Nazwa i Opis . W sekcji Ustawienia wybierz opcję ESET Endpoint for Windows.
3.Kliknij opcję Tryb zastępowania, włącz tryb zastępowania na jedną godzinę, a następnie wybierz pozycję
Janusz jako użytkownika usługi AD.
4.Przypisz politykę do komputera Janusza, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.
5.Janusz musi włączyć tryb zastępowania na swoim punkcie końcowym ESET i zmienić ustawienia ręcznie
na swoim komputerze.
6.W konsoli internetowej ESET PROTECT przejdź do sekcji Komputery i wybierz komputer Janusza, a
następnie kliknij opcję Pokaż szczegóły.
7.W sekcji Konfiguracja kliknij opcję Zażądaj konfiguracji, aby zaplanować zadanie klienta dotyczące jak
najszybszego pobrania konfiguracji z klienta.
8.Wkrótce zostanie wyświetlona nowa konfiguracja. Kliknij produkt, którego ustawienia chcesz zapisać, a
następnie kliknij opcję Otwórz konfigurację.
9.W tym miejscu możesz przejrzeć ustawienia. Następnie kliknij opcję Konwertuj do polityki.
10. Wypełnij pola Nazwa i Opis .
11. W sekcji Ustawienia można w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia.
12. W sekcji Przypisywanie możesz przypisać tę politykę do komputera Janusza (lub innych komputerów).
13. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać ustawienia.
14. Należy pamiętać o usunięciu polityki zastępowania, gdy już nie będzie ona potrzebna.
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Powiadomienia
Powiadomienia są niezbędne do śledzenia ogólnego stanu sieci. W przypadku wystąpienia nowego zdarzenia (w
zależności od konfiguracji powiadomień) użytkownik zostanie powiadomiony o tym przy użyciu zdefiniowanej
metody (w ramach usługi SNMP Trap, w wiadomości e-mail lub w powiadomieniu wysłanym na serwer syslog) i
będzie mógł odpowiednio zareagować. Istnieje możliwość skonfigurowania automatycznych powiadomień
generowanych w przypadku określonych zdarzeń, takich jak wykrycia, nieaktualne punkty końcowe itp. Więcej
informacji na temat określonych powiadomień i ich elementów wyzwalających można znaleźć w sekcji Opis
powiadomienia.

Aby utworzyć nowe powiadomienie, należy kliknąć opcję Nowe powiadomienie u dołu strony.
Wybierz istniejące powiadomienie i kliknij opcję Czynności, aby zarządzać powiadomieniem.
Aby dodać kryteria filtrowania, kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz element(y) z listy. Wpisz ciąg wyszukiwania lub
wybierz elementy z menu rozwijanego w polach filtru i naciśnij Enter. Aktywne filtry są wyróżnione kolorem
niebieskim.

Powiadomienia, użytkownicy i uprawnienia
Używanie powiadomień jest zabronione ze względu na uprawnienia bieżącego użytkownika. W przypadku
każdego wykonanego powiadomienia istnieje użytkownik, którego uprawnienia są brane pod uwagę. Użytkownik
wykonujący to zawsze osoba, która jako ostatnia edytowała dane powiadomienie. Użytkownik może wyświetlać
wyłącznie powiadomienia z grupy, do której ma uprawnienia Odczyt.
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Aby powiadomienia działały prawidłowo, należy zapewnić użytkownikowi wykonującemu wystarczające
uprawnienia do wszystkich przywoływanych obiektów (urządzeń, grup, szablonów). Zazwyczaj są
wymagane uprawnienia Odczyt i Użycie. Jeśli użytkownik nie ma tych uprawnień lub je utraci,
powiadomienie zakończy się niepowodzeniem. Powiadomienia, które zakończyły się niepowodzeniem, są
wyróżnianie kolorem pomarańczowym i powodują wysłanie wiadomości e-mail z informacją do
użytkownika.
Utwórz powiadomienie — aby móc tworzyć powiadomienia, użytkownik musi mieć uprawnienie Zapis w
odniesieniu do powiadomień we własnej grupie domowej. Nowe powiadomienia są tworzone w grupie domowej
danego użytkownika.
Zmodyfikuj powiadomienie — aby móc modyfikować powiadomienia, użytkownik musi mieć uprawnienie Zapis
w odniesieniu do powiadomień w grupie zawierającej powiadomienie.
Usuń powiadomienie — aby móc usuwać powiadomienia, użytkownik musi mieć uprawnienie Zapis w
odniesieniu do powiadomień w grupie zawierającej powiadomienie.
Użytkownik Janusz, którego grupa domowa to Grupa Janusza, chce usunąć lub zmodyfikować
Powiadomienie 1. Powiadomienie to zostało pierwotnie utworzone przez użytkownika Leszek, dlatego
automatycznie znalazło się w grupie domowej Grupa Leszka. Aby Janusz mógł usunąć lub zmodyfikować
Powiadomienie 1, należy spełnić następujące warunki:
• Użytkownikowi Janusz należy przypisać zestaw uprawnień z uprawnieniem Zapis w odniesieniu do
powiadomień
• Zestaw uprawnień musi zawierać element Grupa Leszka w obszarze Grupy statyczne
Grupa domowa — Grupa domowa jest automatycznie wykrywana na podstawie przypisanego zestawu uprawnień
aktualnie aktywnego użytkownika.

Przykładowy scenariusz:
Aktualnie aktywne konto użytkownika ma prawo dostępu do zapisu dla zadania klienta instalacji
oprogramowania, a konto użytkownika Grupa domowa to "Department_1". Gdy użytkownik utworzy nowe
zadanie klienta instalacji oprogramowania, grupa "Department_1" zostanie automatycznie wybrana jako
Grupa domowa dla zadania klienta.
Jeśli wstępnie wybrana grupa domowa nie spełnia oczekiwań, można wybrać grupę domową ręcznie.

Klonowanie i VDI
Są trzy przygotowane powiadomienia do informowania użytkownika o zdarzeniach związanych z klonowaniem;
użytkownik może też utworzyć nowe, niestandardowe powiadomienie.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.
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Zarządzanie powiadomieniami
Zarządzanie powiadomieniami odbywa się w sekcji Powiadomienia. Można wykonać następujące czynności:
• Kliknij opcję Nowe powiadomienie, aby utworzyć nowe powiadomienie.
• Kliknij istniejące powiadomienie i wybierz czynność z menu rozwijanego:
Pokaż szczegóły

Wyświetlenie szczegółów powiadomienia, w tym jego konfiguracji i ustawień
dystrybucji. Kliknij opcję Zobacz podgląd wiadomości, aby wyświetlić podgląd
wiadomości.

Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

Włącz /

Wyłącz

Zmień stan powiadomienia. Wyłączone powiadomienia nie są oceniane. Wszystkie
powiadomienia domyślnie mają wybrane ustawienie Wyłączone.

Edytuj

Skonfiguruj ustawienia i dystrybucję powiadomienia.

Zduplikuj

Utworzenie zduplikowanego powiadomienia w grupie domowej.

Usuń

Usunięcie powiadomienia.

Grupa dostępu >
Przenieś

Przenoszenie powiadomienia do innej grupy statycznej.

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET
LiveGuard Advanced.
Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z
ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł,
które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.

Nowe powiadomienie
Podstawowe
Aby ułatwić filtrowanie różnych powiadomień, wprowadź wartości w polach Nazwa i Opis powiadomienia.
Jeśli edytujesz istniejące powiadomienie i chcesz je wyłączyć, kliknij suwak
się na Wyłączone
.

, a status powiadomienia zmieni

Konfiguracja
• Zdarzenie
Istnieją trzy podstawowe typy zdarzeń, które mogą wyzwolić powiadomienie. Dla każdego typu zdarzenia
dostępne są inne opcje w sekcji Ustawienia. Wybierz jeden z następujących typów zdarzeń:
• Wydarzenia na zarządzanych komputerach lub w zarządzanych grupach
• Zmiany stanu serwera
• Zmiany grupy dynamicznej
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Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie
Ograniczanie umożliwia skonfigurowanie zaawansowanych reguł określających kiedy będzie wyzwalane
powiadomienie. Więcej informacji zawiera sekcja Ograniczanie.

Dystrybucja
Umożliwia konfigurowanie ustawień dystrybucji powiadomień. Skonfiguruj serwer SMTP, aby wysyłać
powiadomienia w wiadomościach e-mail.

Wydarzenia na zarządzanych komputerach lub w
zarządzanych grupach
Ta opcja jest używana w przypadku powiadomień niepowiązanych z grupą dynamiczną, ale generowanych na
podstawie zdarzeń systemowych wyfiltrowanych z dziennika zdarzeń. Wybierz kategorię dziennika, na podstawie
której generowane będą powiadomienia oraz operator logiczny stosowany w odniesieniu do filtrów.
Kategoria — wybierz spośród następujących kategorii zdarzeń:
• Wykrycie zapory
• Wykrycie antywirusowe
• Skanuj
• System HIPS
• ESET Inspect alerty:
• Zablokowany plik
• Komputer połączony jako pierwszy
• Odzyskano tożsamość komputera
• Utworzono zapytanie klonowania komputerów
• Znaleziono nowego klienta MSP
W zależności od wybranej kategorii, w sekcji Ustawienia wybierz opcję Filtruj według, aby wyświetlić listę
dostępnych zdarzeń. Wartości filtrów są porównywane bezpośrednio ze zdarzeniami nadesłanymi przez klienty.
Nie istnieje stała lista dostępnych wartości.
Monitorowane grupy statyczne — kliknij opcję Wybierz lub Utwórz nową grupę i wybierz grupy statyczne, aby
zawęzić monitorowane urządzenia, o których chcesz otrzymywać powiadomienia. Jeśli nie wybierzesz żadnych
grup statycznych, będziesz otrzymywać powiadomienia dla wszystkich urządzeń, do których masz dostęp.
Pomiń wyciszone urządzenia — zaznaczenie tego pola wyboru sprawi, że nie będziesz odbierać powiadomień z
wyciszonych komputerów (wyciszone komputery zostaną wykluczone z powiadomień).
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Ustawienia
W sekcji Ustawienia wybierz Operator i wartości filtra (Filtruj według). Można wybrać tylko jeden operator.
Wszystkie wartości będą oceniane razem przy użyciu tego operatora. Kliknij opcję Dodaj filtr, aby dodać nową
wartość filtra.

Zmiany stanu serwera
Ta opcja powiadamia o zmianach stanu obiektu. Interwał powiadomień zależy od wybranej kategorii. Możesz
wybrać jedno z istniejących ustawień lub skonfigurować własne parametry.
Załaduj wstępne ustawienia — kliknij Wybierz, aby wybrać jedno z istniejących ustawień lub pozostaw je puste.
Kliknij Wyczyść, aby wyczyścić sekcję Ustawienia.
Kategoria — wybierz kategorię obiektów. Zgodnie z wybraną kategorią, obiekty są wyświetlane w sekcji
Ustawienia poniżej.
Monitorowane grupy statyczne — w przypadku kategorii, w których powiadomienie dotyczy klienta (Klienci
zarządzani, Zainstalowane oprogramowanie), można kliknąć opcję Wybierz lub Utwórz nową grupę i wybrać
grupy statyczne, aby zawęzić monitorowane urządzenia, o których chcesz otrzymywać powiadomienia. Jeśli nie
wybierzesz żadnych grup statycznych, będziesz otrzymywać powiadomienia dla wszystkich urządzeń, do których
masz dostęp.

Ustawienia
Wybierz opcję Operator i wartości filtra (Filtruj wg). Można wybrać tylko jeden operator. Wszystkie wartości będą
oceniane razem przy użyciu tego operatora. Kliknij opcję Dodaj filtr, aby dodać nową wartość filtra. Jeśli zostanie
wybranych więcej filtrów, wykonanie powiadomienia jest oceniane z operatorem AND (powiadomienie jest
wysyłane tylko wtedy, gdy wszystkie pola filtrów są ocenione jako prawdziwe).
Niektóre filtry mogą powodować zbyt częste powiadomienia. Zaleca się stosowanie funkcji Ograniczanie do
agregowania powiadomień.

Lista dostępnych wartości filtrów
Kategoria

Wartość

Certyfikaty urzędów Względny przedział czasowy
certyfikacji
(Ważność urzędu certyfikacji
do, Ważność certyfikatu
Certyfikaty
równorzędnego do)
równorzędne
Zarządzane klienty
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Komentarz
Wybierz względny przedział czasowy.

Względny przedział czasowy
(Ostatnie połączenie)

Wybierz przedział czasowy do monitorowania dla
urządzeń z grupy Ostatnie podłączone.

Procent komputerów
nienawiązujących połączenia

Wartość pomiędzy 0 a 100. Można ją stosować tylko w
połączeniu z filtrem Względny przedział czasowy.

Kategoria
Licencje

Zadania klienta

Zadania serwera

Zainstalowane
oprogramowanie

Wartość
Względny przedział czasowy
(Data wygaśnięcia licencji)

Wybierz przedział czasowy do monitorowania wygaśnięcia
licencji.

Procent użycia licencji

Wartość od 0 do 100 obliczona na podstawie jednostek
licencyjnych używanych do aktywacji. W przypadku
produktów ESET Mail Security użycie licencji jest obliczane
na podstawie podjednostek używanych do aktywacji.

Typ użytkownika licencji

Wybierz kolejno Firma, Klient MSP lub Lokalizacja.

Zadanie

Wybierz zadania do filtra ważności. Jeśli nic nie jest
wybrane, uwzględniane są wszystkie.

Zadanie jest ważne

Wybierz Tak / Nie. Jeśli wybrano Nie, powiadomienie jest
wywoływane, gdy co najmniej jedno zadanie z wybranych
(filtr Zadanie) jest nieważne.

Liczba (Bez powodzenia)

Liczba zadań zakończonych niepowodzeniem spośród
wybranych.

Ostatni stan

Ostatni zgłoszony stan wybranego zadania.

Zadanie

Wybierz zadania do tego filtra. Jeśli nic nie jest wybrane,
uwzględniane są wszystkie.

Zadanie jest ważne

Wybierz Tak / Nie. Jeśli wybrano Nie, powiadomienie jest
wywoływane, gdy co najmniej jedno zadanie z wybranych
(filtr Zadanie) jest nieważne.

Względny przedział czasowy
(Godzina wystąpienia)

Wybierz przedział czasowy do monitorowania.

Nazwa aplikacji

Pełna nazwa aplikacji. Jeśli monitorowanych jest więcej
aplikacji, użyj operatora w i dodaj więcej pól.

Dostawca aplikacji

Pełna nazwa dostawcy. Jeśli monitorowanych jest więcej
dostawców, użyj operatora w i dodaj więcej pól.

Stan sprawdzenia wersji

Jeśli wybrano Wersja nieaktualna, powiadomienie jest
wywoływane, gdy co najmniej jedna aplikacja jest
nieaktualna.

Elementy
Element równorzędny
równorzędne w sieci

Powiadomienia

Komentarz

Jeśli w sieci znajduje się więcej serwerów ESET PROTECT,
wybierz jeden z nich.

Stan serwera

Jeśli serwer ESET PROTECT jest przeciążony zapisywaniem
dzienników, zmienia on swój stan:
• Normalny — natychmiastowa odpowiedź z serwera
• Ograniczony — serwer odpowiada agentowi raz na
godzinę
• Przeciążony — serwer nie odpowiada agentom

Powiadomienie

Wybierz powiadomienie do tego filtra. Jeśli nic nie jest
wybrane, uwzględniane są wszystkie.

Powiadomienie jest włączone Wybierz Tak / Nie. Jeśli wybrano Nie, powiadomienie jest
wywoływane, gdy co najmniej jedno powiadomienie z
wybranych (filtr Powiadomienie) jest wyłączone.
Powiadomienie jest ważne
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Wybierz Tak / Nie. Jeśli wybrano Nie, powiadomienie jest
wywoływane, gdy co najmniej jedno powiadomienie z
wybranych (filtr Powiadomienie) jest nieważne.

Zmiany grupy dynamicznej
Po spełnieniu warunku zostanie wysłane powiadomienie. Możesz wybrać tylko jeden warunek do monitorowania
w odniesieniu do danej grupy dynamicznej.
Grupa dynamiczna — umożliwia wybór grupy dynamicznej do oceny.

Ustawienia — Warunki
Wybierz typ warunku, który wyzwoli wysłanie powiadomienia.
• Powiadamiaj o każdej zmianie zawartości grupy dynamicznej – Włączenie tej opcji powoduje
powiadamianie o zmianach związanych z dodawaniem, usuwaniem lub modyfikowaniem elementów wybranej
grupy.
Program ESET PROTECT sprawdza grupę dynamiczną co 20 minut.
Na przykład: jeśli pierwsze sprawdzenie nastąpi o 10:00, kolejne sprawdzenia wykonywane są o 10:20,
10:40 i 11:00. Jeśli zawartość grupy dynamicznej zmieni się o 10:05, a potem zmieni się z powrotem o
10:13, podczas kolejnego sprawdzania o 10:20 ESET PROTECT nie rozpozna poprzedniej zmiany i nie wyśle
powiadomienia.
• Powiadom, gdy rozmiar grupy przekroczy określoną liczbę — wybór operatora Wielkości grupy i Wartości
progowej powiadamiania:
oWiększa niż — powiadomienie będzie wysyłane, gdy wielkość grupy będzie większa niż wartość progowa.
oMniejsza niż — powiadomienie będzie wysyłane, gdy wielkość grupy będzie mniejsza niż wartość progowa.
• Powiadom, gdy poziom wzrostu grupy przekroczy określoną szybkość — ustalenie wartości progowej i
okresu, której wyzwalają wysłanie powiadomienia. Można tu podać liczbę lub odsetek klientów (należących do
grupy dynamicznej). Można zdefiniować okres (w minutach, godzinach lub dniach), w którym następuje
porównywanie z nowym stanem. Na przykład siedem dni temu liczba klientów z nieaktualnymi wersjami
produktów wynosiła 10, a w opcji Wartość progowa ustawiono wartość 20. Jeśli liczba klientów z nieaktualnymi
wersjami produktów dojdzie do 30, wygenerowane zostanie powiadomienie.
• Powiadom, gdy liczba klientów w grupie dynamicznej zmieni się w porównaniu do innej grupy — Jeśli
liczba klientów w grupie dynamicznej zmieni się w odniesieniu do grupy porównywanej (statycznej lub
dynamicznej), zostanie wysłane powiadomienie. Wartość progowa — ustalenie wartości progowej, która
wyzwala wysłanie powiadomienia.
Powiadomienia można przypisywać wyłącznie do grup dynamicznych, w odniesieniu do których użytkownik
ma wystarczające uprawnienia. Aby wyświetlić grupę dynamiczną, niezbędne jest uprawnienie Odczyt w
odniesieniu do nadrzędnej grupy statycznej.

Dystrybucja
Należy wybrać przynajmniej jeden sposób dystrybucji.
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Wysyłanie komunikatu SNMP Trap
Powoduje wysłanie komunikatu SNMP Trap. Komunikat SNMP Trap powiadamia serwer, posługując się
niezamawianą wiadomością SNMP. Więcej informacji można znaleźć w części Konfigurowanie usługi SNMP Trap.

Wyślij wiadomość e-mail
Powoduje wysłanie wiadomości e-mail zgodnie z ustawieniami wiadomości e-mail. Domyślnie wiadomość e-mail z
powiadomieniem ma format HTML i zawiera logo ESET PROTECT w nagłówku. Możesz mieć niestandardowe logo
lub logo umieszczane w różnych pozycjach zgodnie z ustawieniami personalizacji (Logo na jasnym tle).
W przypadku wybrania opcji Wyślij wiadomości e-mail należy wstawić co najmniej jednego odbiorcę.
• Adres e-mail — tu należy wprowadzić adresy odbiorców wiadomości z powiadomieniami.
• Kliknij

powoduje dodanie nowego pola adresu.

• Aby dodać wielu użytkowników jednocześnie, kliknij Więcej > Dodaj użytkowników (dodaj adres
użytkownika z listy Użytkownicy komputerów) lub Więcej > Importuj CSV, lub Wklej ze schowka (Importuj
niestandardową listę adresów z pliku CSV o strukturze wyznaczonej ogranicznikami).
• Więcej > Wklej ze schowka — import niestandardowej listy adresów oddzielonych niestandardowymi
ogranicznikami. Funkcja ta działa podobnie do importowania pliku CSV.

Wyślij dziennik Syslog
Program ESET PROTECT może wysyłać powiadomienia oraz komunikaty o zdarzeniach na serwer programu Syslog.
Również eksportować dzienniki z zainstalowanego na komputerze klienckim produktu firmy ESET i wysyłać je do
serwera programu Syslog. Szczegółowość dziennika syslog — umożliwia wybranie poziomu szczegółowości z
menu rozwijanego. Powiadomienia są wówczas wyświetlane z wybraną szczegółowością na serwerze programu
Syslog.

Podstawowe pola w obszarze dystrybucji
• Podgląd komunikatu — podgląd komunikatu, który będzie widoczny w powiadomieniu. Zawiera
skonfigurowane ustawienia w postaci tekstowej. Można dostosować treść i temat komunikatu oraz użyć
zmiennych, które zostaną skonwertowane na rzeczywiste wartości podczas generowania powiadomienia. Ten
komunikat jest opcjonalny, ale jest zalecany ze względu na skuteczniejsze filtrowanie i przeglądanie
powiadomień.
oTemat — temat komunikatu z powiadomieniem. Aby edytować treść, należy kliknąć ikonę
temat pozwala usprawnić sortowanie i filtrowanie komunikatów.

. Precyzyjny

oTreść — aby edytować treść, należy kliknąć ikonę
zresetować domyślną treść wiadomości.

, aby

. Po edycji treści możesz kliknąć ikonę

Można dodać zmienne do tematu i treści, aby uwzględnić określone informacje w powiadomieniu.
Kliknij pozycję Dodaj zmienną lub zacznij pisać $, aby wyświetlić listę zmiennych.
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• Ogólne
oUstawienia regionalne — język domyślnego komunikatu. Treść wiadomości nie jest tłumaczona.
oStrefa czasowa — ustawienie strefy czasowej na potrzeby zmiennej Godzina wystąpienia ${timestamp},
której można użyć w dostosowanym komunikacie.
Jeśli zdarzenie wystąpiło o 3:00 czasu miejscowego, czas miejscowy jest w strefie UTC+2, a wybrana strefa
czasowa to UTC+4, w powiadomieniu zostanie podana godzina 5:00.
Kliknięcie przycisku Zakończ spowoduje utworzenie nowego szablonu na podstawie edytowanego.

Konfigurowanie usługi SNMP Trap
Skuteczne odbieranie komunikatów SNMP wymaga skonfigurowania usługi SNMP Trap. Wykonaj kroki
konfiguracji podane poniżej zgodnie z wybranym systemem operacyjnym:

SYSTEM WINDOWS
Wymagania wstępne
• Na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer ESET PROTECT, a także na komputerze, na którym
zostanie zainstalowane oprogramowanie SNMP Trap musi być zainstalowana usługa Simple Network
Management Protocol.
• Oba te komputery muszą znajdować się w tej samej podsieci.
• Na komputerze z serwerem ESET PROTECT musi być skonfigurowana usługa SNMP.

Konfiguracja usługi SNMP (serwer ESET PROTECT)
1.Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie. Wpisz ciąg Services.msc w
polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wyszukaj pozycję SNMP Service.
2.Otwórz kartę Pułapki, wpisz termin public w polu Nazwa wspólnoty i kliknij przycisk Dodaj do listy.
3.Kliknij przycisk Dodaj i w odpowiednim polu wpisz nazwę hosta, adres IP lub adres IPX komputera, na
którym zainstalowane jest oprogramowanie do pułapkowania SNMP, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
4.Przejdź na kartę Zabezpieczenia. Kliknij przycisk Dodaj, aby wyświetlić okno Konfiguracja usługi SNMP.
Wpisz termin public w polu Nazwa wspólnoty i kliknij przycisk Dodaj. Zostaną skonfigurowane uprawnienia
TYLKO DO ODCZYTU. To prawidłowe ustawienie.
5.Sprawdź, czy opcja Zaakceptuj pakiety SNMP od tych hostów jest zaznaczona i kliknij przycisk OK w celu
potwierdzenia. Usługa SNMP nie jest skonfigurowana.

Konfigurowanie oprogramowania SNMP Trap (klient)
1.Należy się upewnić, że usługa SNMP jest zainstalowana na komputerze klienckim.
300

2.Zainstaluj aplikację odbierania pułapek.
3.Skonfiguruj aplikację odbierania pułapek, aby odbierała komunikaty SNMP Trap z serwera ESET PROTECT
(może to obejmować ustawienia adresu IP i portu serwera ESET PROTECT).
4.Należy upewnić się, że zapora na komputerach klienckich pozwala na komunikację sieciową SNMP
skonfigurowaną w poprzednim kroku.
5.Aplikacja odbierania pułapek pozwala teraz odbierać komunikaty z serwera ESET PROTECT.

Komunikaty SNMP Trap nie są obsługiwane w urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT.

LINUX
1. Trzeba zainstalować pakiet snmpd, uruchamiając jedno z poniższych poleceń:
apt-get install snmpd snmp(dystrybucje Debian, Ubuntu)
yum install net-snmp (dystrybucje Red Hat, CentOS)
2. Otwórz plik /etc/default/snmpd i przeprowadź edycję następujących atrybutów:
#SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'
Dodanie znaku # spowoduje całkowite wyłączenie danego wiersza.
SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid c /etc/snmp/snmpd.conf'
Dodaj do pliku następujący wiersz.
TRAPDRUN=yes

Zmień ustawienie atrybutu trapdrun na yes.
3. Utwórz kopię zapasową oryginalnego pliku snmpd.conf. Plik zostanie później poddany edycji.
mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.original

4. Utwórz nowy plik snmpd.conf i dodaj następujące wiersze:
rocommunity public
syslocation "Testing ESET PROTECT"
syscontact admin@PROTECT.com

5. Otwórz plik /etc/snmp/snmptrapd.conf i na jego końcu dodaj następujący wiersz:
authCommunity log,execute,net public

6. Wpisz poniższe polecenie, aby uruchomić usługi zarządzania SNMP i zapisywanie w dzienniku odbieranych
pułapek:
/etc/init.d/snmpd restart

lub
service snmpd restart

7. Aby sprawdzić, czy obsługa pułapek działa, umożliwiając przechwytywanie komunikatów, uruchom
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następujące polecenie:
tail -f /var/log/syslog | grep -i TRAP

Przegląd stanu
Serwer ESET PROTECT wykonuje okresowe kontrole diagnostyczne. Przegląd stanu umożliwia wyświetlanie
statystyk użytkowania oraz ogólnego stanu produktu ESET PROTECT. Może również ułatwić początkową
konfigurację produktu ESET PROTECT. Kliknij Przegląd stanu, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat
stanu produktu ESET PROTECT.
Kliknij kafelek sekcji, aby wyświetlić z prawej pasek zadań z czynnościami. Każdy kafelek sekcji może być w jednym
z kilku kolorów, w zależności od najwyższego stanu ważności zawartych elementów:
Kolor

Ikona

Znaczenie ikony

Opis

Zielony

OK

Nie ma problemów z żadnymi elementami w sekcji.

Żółty

Ostrzeżenie

Co najmniej jeden element w sekcji jest oznaczony ostrzeżeniem.

Czerwony

Błąd

Co najmniej jeden element w sekcji jest oznaczony błędem.

Szary

Zawartość
niedostępna

Zawartość jest niedostępna z powodu niewystarczających uprawnień
dostępu użytkownika konsoli ESET PROTECT. Administrator musi
ustawić dodatkowe uprawnienia dla użytkownika lub trzeba się
zalogować jako inny użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami
dostępu.

Niebieski

Informacje

Pojawiło się pytanie związane z połączonymi komputerami (patrz opis
sekcji Pytania poniżej).

Przegląd stanu obejmuje następujące sekcje:
Użytkownicy

Można tworzyć różnych użytkowników i konfigurować ich uprawnienia, aby umożliwić
różne poziomy zarządzania w programie ESET PROTECT. Domyślne konto administratora
ESET PROTECT zostało utworzone podczas instalacji.
Nie zalecamy używania domyślnego konta administratora ESET PROTECT jako
zwykłego konta użytkownika. Kliknij przycisk Wyświetl użytkowników, utwórz nowe
konto użytkownika natywnego z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym i użyj go jako
konta domyślnego w programie ESET PROTECT.

Certyfikaty

Aby korzystać z innych certyfikatów niż certyfikaty domyślne dostępne w programie ESET
PROTECT, możesz utworzyć urzędy certyfikacji oraz certyfikaty równorzędne dla
poszczególnych komponentów programu ESET PROTECT, by umożliwić komunikację z
serwerem ESET PROTECT.

Licencje

program ESET PROTECT wykorzystuje system zarządzania licencjami firmy ESET. Wybierz
metodę dodawania licencji, która zostanie użyta podczas aktywacji niektórych
komponentów programu ESET PROTECT oraz produktów zabezpieczających firmy ESET na
komputerach klienckich.
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Komputery

• Dodaj komputer — do struktury ESET PROTECT można dodawać komputery znajdujące
się w sieci. Można dodawać komputery i urządzenia mobilne ręcznie lub zaimportować listę
urządzeń.
• Dodaj nieautoryzowane komputery — można automatycznie zaimportować komputery
wykryte przez narzędzie ESET RD Sensor.
• Nowe zadanie synchronizacji — można uruchomić synchronizację grupy statycznej, w
ramach której można przeprowadzić synchronizację, między innymi z usługą Active
Directory, LDAP i oprogramowaniem VMware.

Urządzenia
mobilne

• Pobierz — jeśli moduł MDC nie został zainstalowany, można pobrać instalator Mobile
Device Connector ze strony internetowej firmy ESET.
• Dodaj urządzenia mobilne -— urządzenia mobilne można zarejestrować przez e-mail,
przy użyciu łącza lub kodu QR, albo jako właściciel urządzenia.

Agenty

• Nowa polityka — można utworzyć nową politykę agenta ESET Management, by zmienić
interwał połączenia.
• Wdrożenie agenta — agenty ESET Management można wdrażać na komputerach
klienckich w sieci na wiele sposobów.

Produkty

• Nowa polityka — można utworzyć nową politykę, by zmienić konfigurację produktu
zabezpieczającego firmy ESET zainstalowanego na komputerach klienckich.
• Konfiguruj repozytorium — można zmienić Ustawienia serwera ESET PROTECT.
• Zainstaluj oprogramowanie — po wdrożeniu agenta ESET Management można
zainstalować oprogramowanie bezpośrednio z repozytorium firmy ESET lub podać
lokalizację pakietu instalacyjnego (adres URL lub folder współdzielony).

Szyfrowanie

Jeśli zarządzasz urządzeniami zaszyfrowanymi za pomocą ESET Full Disk Encryption, użyj
następujących opcji, aby uniknąć utraty danych odzyskiwania:
• Eksportuj — wyeksportuj bieżące dane odzyskiwania ESET Full Disk Encryption przed
migracją zaszyfrowanych zarządzanych komputerów.
• Importuj — umożliwia zaimportowanie danych odzyskiwania ESET Full Disk Encryption po
migracji zaszyfrowanych komputerów zarządzanych do nowej wersji ESET PROTECT.

Nieprawidłowe
obiekty

Tutaj znajduje się lista zadań klienta i serwera, elementów wyzwalających, powiadomień i
instalatorów z odwołaniami do niedostępnych lub nieprawidłowych obiektów. Aby
wyświetlić menu wybranej listy obiektów, kliknij dowolne pole z wynikami.

Usługi zewnętrzne ESET PROTECT można skonfigurować tak, aby łączyć się z usługami zewnętrznymi w celu
zapewnienia pełnej funkcjonalności.
• Konfiguruj repozytorium — repozytorium zawiera pliki instalacyjne innych produktów
zabezpieczających ESET, które można zainstalować przy użyciu zadania instalacji.
Repozytorium konfiguruje się w obszarze Więcej > Ustawienia. W razie potrzeby można
utworzyć repozytorium offline.
• Konfiguracja aktualizacji — aktualizacje są niezbędne, aby program ESET PROTECT był na
bieżąco. Aktualizacje są dostępne tylko wtedy, gdy program ESET PROTECT zaimportował
niewygasającą licencję produktu biznesowego. Ustawienia aktualizacji można zmienić w
obszarze Więcej > Ustawienia.
• Konfiguracja SMTP — program ESET PROTECT można skonfigurować tak, by łączył się z
istniejącym serwerem SMTP do wysyłania wiadomości e-mail, takich jak powiadomienia,
wiadomości e-mail związane z rejestracją urządzeń mobilnych, raporty itp.
Pytania

Gdy na urządzeniu klienckim zostanie wykryte sklonowane urządzenie lub zmiana sprzętu,
na liście pojawia się pytanie. Przeczytaj więcej na temat rozwiązywania problemu
klonowanych komputerów.

Stan MSP

Jeśli zaimportowano konto MSP, dostępny jest kafelek ze stanami MSP.
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Więcej
Część Więcej jest komponentem zaawansowanej konfiguracji programu ESET PROTECT. W części tej znajdują
się narzędzia potrzebne administratorowi do zarządzania klienckimi rozwiązaniami zabezpieczającymi oraz
ustawienia ESET PROTECT. Narzędzi tych można użyć do skonfigurowania środowiska sieciowego w taki sposób,
by nie wymagało ono zbyt wielu czynności związanych z konserwacją.
Sekcja

Więcej zawiera następujące elementy:

Wykrycia
oPrzesłane pliki
oWyłączenia
oKwarantanna
Komputery
oUżytkownicy komputerów
oSzablony grup dynamicznych
Licencje
oZarządzanie licencjami
Uprawnienia dostępu
oUżytkownicy
oZestawy uprawnień
Certyfikaty
oCertyfikaty równorzędne
oUrzędy certyfikacji
Audyt aktywności
oZapisz w dzienniku
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Administrator
oUstawienia

Przesłane pliki
ESET LiveGuard Advanced to usługa, która zapewnia zaawansowaną ochronę przed nieznanymi wykryciami.
Użytkownik programu ESET PROTECT może przesłać pliki do analizy szkodliwego oprogramowania w środowisku
chmury i otrzymać raport na temat zachowania próbki. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w podręczniku
użytkownika ESET LiveGuard Advanced. Możesz zdalnie przesłać plik bezpośrednio z konsoli internetowej ESET
PROTECT. W tym celu kliknij pozycję Wykrycia > kliknij element w kategorii >
Zablokowane pliki >
Wyślij
plik do ESET LiveGuard.
Okno Przesłane pliki pokazuje listę wszystkich plików przesłanych na serwery firmy ESET. Obejmuje to pliki
wysyłane automatycznie do usługi ESET LiveGrid® z komputerów klienckich (jeśli usługa ESET LiveGrid® jest
włączona w produkcie zabezpieczającym firmy ESET) oraz pliki wysyłane do usługi ESET LiveGuard Advanced
ręcznie z konsoli internetowej ESET PROTECT.

Okno przesłanych plików
Można wyświetlić listę przesłanych plików i informacje związane z tymi plikami, np. użytkownika, który przesłał
plik i datę przesłania. Kliknij przesłany plik i wybierz czynność z menu rozwijanego.
Pokaż szczegóły

Kliknij, aby wyświetlić kartę najnowsze przesłania.

Wyświetl zachowanie

Wyświetl raport analizy zachowania danej próbki. Ta opcja jest dostępna tylko
dla plików wysyłanych do programu ESET LiveGuard Advanced.

Utwórz wyłączenie

Wybierz jeden lub więcej plików i kliknij opcję Utwórz wyłączenie, aby dodać
wyłączenie wykrycia w istniejącej polityce dla wybranych plików.

Okno szczegółów pliku
Okno szczegółów pliku zawiera listę szczegółów wybranego pliku. Jeśli plik przesłano kilka razy, wyświetlane są
szczegóły z ostatniego przesyłania.
Stan

Wynik analizy szkodliwego oprogramowania.
Nieznany — plik nie został zanalizowany.
Bezpieczny — żaden z silników detekcji nie ocenił pliku jako szkodliwego
oprogramowania.
Podejrzany, Bardzo podejrzany — plik wykazuje podejrzane zachowanie, ale może
nie być szkodliwym oprogramowaniem.
Szkodliwy — plik wykazuje niebezpieczne zachowanie.

Stan

Stan analizy. Stan Ponowna analiza oznacza, że wynik jest dostępny, ale może się
zmienić po dalszej analizie.

Ostatnie przetwarzanie

Plik może być przesyłany do analizy wiele razy, z większej liczby komputerów. Jest to
godzina ostatniej analizy.

Wysłany

Czas przesłania.

Zachowania

Kliknij Wyświetl zachowanie, aby wyświetlić analizę z programu ESET LiveGuard
Advanced. Obowiązuje to tylko wtedy, gdy komputer, który przesłał plik, ma
aktywną licencję ESET LiveGuard Advanced.
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Komputer

Nazwa komputera, z którego przesłano plik.

Użytkownik

Użytkownik komputera, który przesłał plik.

Powód

Powód przesłania pliku.

Przesłano do

Część chmury ESET, która otrzymała plik. Nie każdy przesłany plik jest analizowany
pod względem szkodliwego oprogramowania.

Skrót

Skrót SHA1 przesłanego pliku.

Rozmiar

Rozmiar przesłanego pliku.

Kategoria

Kategoria pliku. Kategoria nie musi występować za rozszerzeniem pliku.

Więcej informacji na temat raportów zachowania ESET LiveGuard Advanced zawiera dokumentacja.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Wyłączenia
W tej sekcji znajduje się lista wszystkich utworzonych wyłączeń dla wykryć antywirusowych oraz reguł IDS zapory.
Ta nowa sekcja zawiera wszystkie wyłączenia, zwiększając ich widoczność i upraszczając zarządzanie nimi.
Kliknij wyłączenie lub wybierz więcej wyłączeń i kliknij przycisk Wykrycie, aby zarządzać wyłączeniami:
•
Zmień przypisanie — umożliwia zmianę komputerów docelowych, do których zostanie zastosowane
wyłączenie.
•
Pokaż komputery, których to dotyczy — umożliwia wyświetlenie komputerów, na których
zastosowano wyłączenie.
•

Dziennik audytu — pokazuje dziennik audytu dla wybranego wyłączenia.

•

Usuń — umożliwia usunięcie wyłączenia.

•

Grupa dostępu >

Przenieś — przeniesienie wyłączenia do innej grupy statycznej.

Jeśli wyłączenia wykryć lub akcja zapory pojawi się ponownie na zarządzanych komputerach, kolumna Liczba
trafień wyświetla liczbę zastosowanych wykluczeń.

Migracja wyłączeń z polityki
W produkcie ESET PROTECT nie można utworzyć wyłączeń wykryć antywirusowych za pośrednictwem polityki.
Jeśli polityki wcześniej zawierały wyłączenia, należy wykonać następujące czynności, aby migrować wyłączenia z
polityk do listy Wyłączenia w programie ESET PROTECT:
1.Przejdź do sekcji Polityki, kliknij politykę zawierającą wyłączenia i wybierz opcję Pokaż szczegóły.
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2.Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Silnik detekcji.
3.Kliknij opcję Wyświetl obok pozycji Wyłączenia wykryć.

4.Kliknij przycisk Eksportuj, a następnie kliknij przycisk obok pozycji Pobierz wyeksportowane dane i zapisz
plik export.txt. Kliknij przycisk OK.

5.W konsoli internetowej ESET PROTECT przejdź do sekcji Więcej > Wyłączenia.
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6.Kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować wyłączenia wykryć z pliku. Kliknij opcjęWybierz plik do
przesłania i przejdź do pliku export.txt lub przeciągnij i upuść plik.

7.Kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować wyłączenia wykryć. Zaimportowane wyłączenia wykryć
zostaną wyświetlone na liście wyłączeń.

Ograniczenia przydziału wykluczeń
• Oryginalne przypisania wyłączeń nie zostaną zachowane. Zaimportowane wyłączenia wykryć zostaną
domyślnie przypisane do komputerów w grupie domowej. Aby zmienić przypisanie wyłączenia, kliknij
wyłączenie i wybierz opcję Zmień przypisanie.
• Wyłączenia (w przypadku wykryć
programów antywirusowych i
reguł IDS zapory) można
przypisać tylko do komputerów z zainstalowanym zgodnym produktem zabezpieczającym firmy ESET.
Wyłączenia nie będą stosowane do niezgodnych produktów zabezpieczających firmy ESET i będą przez nie
ignorowane.
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Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Kwarantanna
Ta sekcja zawiera wszystkie pliki poddane kwarantannie na urządzeniach klienckich. Pliki należy poddawać
kwarantannie, gdy nie można ich wyleczyć, gdy ich usunięcie nie jest bezpieczne lub zalecane albo gdy są one
nieprawidłowo wykrywane przez program ESET.
Nie wszystkie wykrycia znalezione na urządzeniach klienckich są przenoszone do kwarantanny. Wykrycia,
które nie są poddawane kwarantannie, obejmują:
• Wykrycia, których nie można usunąć
• Wykrycia, które są podejrzane ze względu na ich zachowanie, ale nie są identyfikowane jako szkodliwe
oprogramowanie, np. potencjalnie niepożądane aplikacje.

Plik poddany kwarantannie można usunąć lub przywrócić do poprzedniej lokalizacji. Funkcja Przywróć i wyłącz
dla pliku poddanego kwarantannie pozwala zapobiegać ponownemu raportowaniu tego pliku przez produkt firmy
ESET.
Do filtrowania listy plików poddanych kwarantannie można użyć różnych filtrów.
Dostęp do obszaru Kwarantanna można uzyskać na dwa sposoby:
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1. Więcej > Kwarantanna.
2. Szczegóły komputera > Wykrycia i kwarantanna > karta Kwarantanna.

Kliknięcie elementu w sekcji Kwarantanna powoduje otwarcie menu Zarządzanie kwarantanną.
Pokaż szczegóły — wyświetlanie urządzenia źródłowego, nazwy i typu wykrycia, nazwy obiektu z pełną ścieżką
do pliku, sumy kontrolnej, rozmiaru itp.
Komputery — otwieranie sekcji Komputery z filtrowanymi urządzeniami powiązanymi z plikiem poddanym
kwarantannie.
Usuń — usuwanie pliku z kwarantanny i odpowiedniego urządzenia.
Przywróć — przywracanie pliku do pierwotnej lokalizacji.
Przywróć i wyłącz — przywracanie pliku do pierwotnej lokalizacji i wyłączenie go ze skanowania.
Przesyłanie — otwieranie zadania Prześlij plik poddany kwarantannie. Ta czynność jest dostępna po kliknięciu
opcji Pokaż szczegóły.
Z funkcji Przesyłanie powinni korzystać wyłącznie doświadczeni użytkownicy. Aby dogłębniej
przeanalizować plik poddany kwarantannie, można przesłać go do katalogu udostępnionych.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Użytkownicy komputerów
W sekcji Użytkownicy komputerów można zarządzać użytkownikami i grupami użytkowników. Można sparować
użytkownika z urządzeniem, aby synchronizować niektóre ustawienia dotyczące użytkownika. Zalecamy najpierw
zsynchronizowanie użytkowników z usługą Active Directory. Podczas tworzenia nowego komputera można
sparować go z określonym użytkownikiem. Możesz następnie wyszukać danego użytkownika, aby wyświetlić
szczegółowe informacje dotyczące przypisanych do niego komputerów i czynności na nich wykonywanych.
Można również zarządzać użytkownikami i grupami użytkowników w ramach zarządzania urządzeniami mobilnymi
z systemem iOS za pomocą polityk przypisanych do urządzeń z systemem iOS. Można modyfikować użytkowników
oraz dodawać atrybuty niestandardowe.
Użytkownicy komputerów różnią się od użytkowników konsoli internetowej programu ESET PROTECT. Aby
można było zarządzać użytkownikami konsoli internetowej ESET PROTECT i zestawami uprawnień, należy
wybrać kolejno opcje Więcej > Użytkownicy.
• Użytkownicy oznaczeni kolorem pomarańczowym nie mają przypisanego urządzenia. Kliknij użytkownika,
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wybierz opcję Edytuj i kliknij pozycję Przypisane komputery, aby wyświetlić szczegółowe dane tego
użytkownika. Kliknij opcję Dodaj komputery, aby przypisać urządzenia do tego użytkownika.

• Możesz również dodawać oraz usuwać przypisanych użytkowników w obszarze Szczegóły komputera. W
obszarze Komputery zaznacz urządzenie i kliknij opcję Pokaż szczegóły. Użytkownika można przypisać do
więcej niż jednego urządzenia. Można również skorzystać z funkcji
Przypisz użytkownika..., aby przypisać
użytkownika bezpośrednio do wybranych urządzeń. Jeśli do użytkownika jest przypisane urządzenie, możesz
kliknąć nazwę urządzenia, aby wyświetlić jego szczegóły.
• Możesz przeciągać i upuszczać użytkowników oraz grupy użytkowników. W tym celu wybierz użytkownika
(lub grupę użytkowników), przytrzymaj przycisk myszy i przenieś wybrany element do innej grupy.

Czynności dotyczące zarządzania użytkownikami
Aby wykonać działania, wybierz użytkownika w celu otwarcia menu rozwijanego. Szczegółowe informacje na
temat czynności można znaleźć w legendzie ikon.
Pokaż szczegóły — w tym menu wyświetlane są takie informacje jak adres e-mail, Biuro lub lokalizacja i
Przypisane komputery. Do użytkownika można przypisać więcej niż jedno urządzenie. Można zmienić nazwę
użytkownika, jego opis lub grupę nadrzędną. Atrybutów niestandardowych można używać podczas tworzenia
polityk MDM dla iOS.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Dodawanie nowych użytkowników
1. Kliknij kolejno opcje Użytkownicy komputera > Dodaj użytkowników, aby dodać użytkowników. Za pomocą
tej opcji możesz dodać użytkowników, którzy nie zostali znalezieni lub dodani automatycznie podczas
synchronizacji użytkowników.
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2. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika, którego chcesz dodać. Kliknij opcję + Dodaj, aby
dodać więcej użytkowników. Jeśli chcesz dodać wielu użytkowników naraz, kliknij opcję Importuj plik CSV, aby
przesłać plik .csv zawierający listę użytkowników do dodania. Kliknij Kopiuj i wklej, aby zaimportować
niestandardową listę adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do
importu pliku CSV). Możesz też wprowadzić opis użytkowników w celu ich łatwiejszej identyfikacji.
3. Możesz wybrać istniejącą grupę nadrzędną lub utworzyć nową grupę.
4. Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
5. Jeśli dodawany użytkownik już istnieje w rozwiązaniu ESET PROTECT, wybierz z menu rozwijanego
Rozwiązywanie konfliktów działanie, które ma zostać podjęte:
• Pytaj w przypadku wykrycia konfliktów: w przypadku wykrycia konfliktu w programie zostanie
wyświetlony monit o wybranie czynności (opcje są przedstawione poniżej).
• Pomiń użytkowników powodujących konflikty: Użytkownicy o tej samej nazwie nie zostaną dodani.
Dzięki temu atrybuty niestandardowe istniejącego użytkownika zostaną zachowane w programie ESET
PROTECT (nie zostaną zastąpione danymi z usługi Active Directory).
• Zastąp użytkowników powodujących konflikty: Użytkownicy istniejący w programie ESET PROTECT
zostaną zastąpieni użytkownikami z usługi Active Directory. Jeśli dwóch użytkowników ma ten sam
identyfikator SID, użytkownik istniejący w programie ESET PROTECT jest usuwany z poprzedniej lokalizacji
(nawet jeśli znajdował się w innej grupie).
6. Kliknij Dodaj, gdy zakończysz wprowadzanie zmian. Użytkownicy pojawią się we wskazanej grupie
nadrzędnej.
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Edytowanie użytkowników
Można modyfikować dane użytkownika, na przykład informacje podstawowe i przypisane komputery.
Podczas wykonywania synchronizacji użytkowników w przypadku użytkowników, którym przypisano
atrybuty niestandardowe, należy ustawić opcję Pomiń w polu Obsługa kolizji przy tworzeniu
użytkowników. W przeciwnym razie dane użytkownika zostaną zastąpione danymi z usługi Active
Directory.

Podstawowe
Jeśli do utworzenia użytkownika użyto zadania Synchronizacja użytkowników i niektóre pola są puste, w razie
potrzeby można wprowadzić wartości ręcznie.
W tym miejscu można modyfikować szczegóły dotyczące użytkownika, takie jak:
• Nazwa użytkownika i Opis — tylko do celów informacyjnych.
• Tagi — Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).
• Adres e-mail — może służyć za adres odbiorcy, na który są dostarczane powiadomienia.
• Telefon i Biuro lub lokalizacja — tylko do celów informacyjnych.
• SID Może być używany przez kilka funkcji produktu ESET PROTECT wymagających informacji dotyczących
usługi AD (np. tryb wstrzymania polityk punktu końcowego).
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Atrybuty niestandardowe
Można edytować istniejące atrybuty niestandardowe oraz dodawać nowe atrybuty. Aby dodać nowe, kliknij opcję
Dodaj nowe i wybierz odpowiednią kategorię:
• Konta Wi-Fi: Przy użyciu profilów można wymuszać ustawienia firmowych sieci Wi-Fi bezpośrednio na
zarządzanych urządzeniach.
• Konto VPN: Można skonfigurować sieć VPN wraz z poświadczeniami, certyfikatami oraz innymi
informacjami wymaganymi do zapewnienia użytkownikom swobodnego dostępu do sieci VPN.
• Konta e-mailKonta: Ta kategoria używana jest w odniesieniu do kont e-mail, na których używane są
specyfikacje IMAP lub POP3. W przypadku korzystania z serwera Exchange należy użyć podanych poniżej
ustawień Exchange ActiveSync.
• Exchange Konta: Jeśli firma korzysta z rozwiązania Microsoft Exchange, tutaj można utworzyć wszystkie
ustawienia, by skrócić do minimum czas konfiguracji dostępu użytkowników do poczty, kalendarza i
kontaktów.
• LDAP (alias atrybutu): Ta kategoria jest szczególnie przydatna, gdy firma korzysta z protokołu LDAP do
obsługi kontaktów. Można zmapować pola kontaktów z odpowiednimi polami kontaktów w systemie iOS.
• CalDAV: Tutaj dostępne są ustawienia dowolnych kalendarzy, w których używane są specyfikacje CalDAV.
• CardDAV: Ta kategoria umożliwia zarządzanie kontaktami synchronizowanymi przy użyciu specyfikacji
CardDAV — można tu wprowadzić informacje niezbędne do synchronizacji.
• Subskrybowany kalendarz: jeśli skonfigurowano kalendarze CalDAV, tutaj można zdefiniować dla innych
kalendarzy dostęp tylko do odczytu.
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Niektóre z pól staną się atrybutami, których można następnie użyć przy tworzeniu polityk dla urządzenia
mobilnego z systemem iOS jako zmiennych (wypełniaczy). Na przykład Nazwa użytkownika
${exchange_login/exchange} lub Adres e-mail ${exchange_email/exchange}.

Przypisane komputery
Tutaj można wybierać poszczególne urządzenia. W tym celu kliknij opcję Dodaj komputery, by wyświetlić
wszystkie grupy statyczne i dynamiczne. Zaznacz odpowiednie pozycje przy użyciu pól wyboru i kliknij OK.
Użytkownik może być przypisany maksymalnie do 200 komputerów w jednej operacji.
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Tworzenie nowej grupy użytkowników
Kliknij kolejno pozycje Użytkownicy komputera >

i wybierz pozycję

Nowa grupa użytkowników

Podstawowe
W polach Nazwa oraz Opis (opcjonalnie) wprowadź nazwę i opis nowej grupy użytkowników. Domyślnie grupą
nadrzędną jest grupa, która była zaznaczona w momencie rozpoczęcia tworzenia nowej grupy użytkowników. Aby
zmienić grupę nadrzędną, należy kliknąć opcję Zmień grupę nadrzędną i wybrać grupę nadrzędną z drzewa. Kliknij
pozycję Zakończ, aby utworzyć nową grupę użytkowników.
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Grupie użytkowników można przydzielić określone uprawnienia z obszaru Uprawnienia dostępu, korzystając z
opcji Zestawy uprawnień (patrz sekcja Grupy użytkowników). Dzięki temu można szczegółowo określić, którzy
użytkownicy konsoli ESET PROTECT mogą zarządzać określonymi grupami użytkowników. W zależności od potrzeb
użytkownikom tym można ograniczyć dostęp do innych funkcji rozwiązania ESET PROTECT przy użyciu polityk.
Użytkownicy ci będą wówczas tylko zarządzać grupami użytkowników.

Szablony grup dynamicznych
Szablony grup dynamicznych wyznaczają kryteria, które muszą spełniać komputery, aby się znaleźć w grupie
dynamicznej. Klient spełniający te kryteria jest automatycznie przenoszony do odpowiedniej grupy dynamicznej.
Szablon to obiekt statyczny przechowywany w grupie statycznej. Dostęp do szablonów wymaga
odpowiednich uprawnień użytkownika. Do pracy z szablonami grup dynamicznych wymagane są
odpowiednie uprawnienia dostępu. Wszystkie wstępnie zdefiniowane szablony znajdują się w grupie
statycznej Wszystkie i domyślnie są dostępne wyłącznie dla administratora. W przypadku pozostałych
użytkowników wymagany jest przydział dodatkowych uprawnień. Oznacza to, że użytkownicy mogą nie
widzieć domyślnych szablonów i nie być w stanie z nich korzystać. Można umieszczać szablony w grupach,
do których użytkownicy mają uprawnienia.
Aby można było zduplikować szablon, użytkownikowi należy przypisać uprawnienie Użycie (do obszaru
Szablony grup dynamicznych) w odniesieniu do grupy zawierającej szablon źródłowy oraz uprawnienie
Zapis do grupy domowej użytkownika (w której zostanie umieszczony zduplikowany szablon). Zobacz
przykład duplikowania obiektów.
• Tworzenie nowego szablonu grupy dynamicznej
• Reguły dla szablonu grupy dynamicznej
• Szablon grupy dynamicznej — przykłady
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Zarządzanie szablonami grup dynamicznych
Szablonami można zarządzać w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.
Nowy szablon

Kliknij, aby utworzyć nowy szablon w grupie domowej.

Pokaż szczegóły

Podsumowanie informacji o wybranym szablonie.

Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

Edytuj

Edytowanie wybranego szablonu. Aby zachować istniejący szablon i utworzyć nowy
na podstawie edytowanego szablonu, należy kliknąć opcję Zapisz jako. Po
wyświetleniu monitu należy określić nazwę nowego szablonu.

Zduplikuj

Tworzenie nowego szablonu grupy dynamicznej na podstawie wybranego szablonu.
Wymagane jest podanie nazwy zduplikowanego zadania. Zduplikowany szablon
będzie przechowywany w grupie domowej użytkownika.

Usuń

Trwałe usunięcie szablonu.

Importuj

Umożliwia importowanie szablonów grup dynamicznych z pliku. Podczas
importowania weryfikowana jest struktura pliku, aby upewnić się, że plik nie jest
uszkodzony.

Eksportuj

Umożliwia eksportowanie wybranych szablonów grup dynamicznych do pliku w celu
wykonania kopii zapasowej lub migracji. Nie zalecamy wprowadzania żadnych zmian
w pliku — mogą one sprawić, że dane nie będą nadawać się do użytku.

Grupa dostępu

Przeniesienie wybranego szablonu do innej grupy statycznej. Jest to przydatne przy
rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników.

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET
LiveGuard Advanced.
Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z
ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł,
które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Nowy szablon grupy dynamicznej
Kliknij pozycję Nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Podstawowe
W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
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Wyrażenie
Zobacz nasze przykłady z ilustrowanymi instrukcjami krok po kroku, aby zobaczyć, jak korzystać z grup
dynamicznych w sieci.

Podsumowanie
Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie
dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.

Reguły dla szablonu grupy dynamicznej
Podczas konfigurowania reguł dla szablonu grupy dynamicznej w odniesieniu do poszczególnych warunków
można używać różnych operatorów, aby osiągnąć zamierzony cel.
W poniższych rozdziałach opisano reguły i operacje używane w odniesieniu do szablonów grup dynamicznych:
• Operacje
• Reguły i łączniki logiczne
• Ocena reguł szablonu
• Automatyzacja czynności w programie ESET PROTECT
• Szablony grup dynamicznych
• Przypadki użycia — tworzenie specjalnego szablonu grupy dynamicznej
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Operacje
W przypadku określenia wielu reguł (warunków) należy wybrać, która operacja ma posłużyć do ich połączenia.
Zależnie od wyniku komputer kliencki zostanie lub nie zostanie dodany do grupy dynamicznej, która korzysta z
danego szablonu.
• Wybrana operacja działa nie tylko przy połączeniu większej liczby reguł, ale także w przypadku
występowania tylko jednej reguły.
• Nie można łączyć operacji. W szablonie grupy dynamicznej jest używana tylko jedna operacja i ma ona
zastosowanie do wszystkich jego zasad.
AND (wszystkie warunki muszą Sprawdza, czy wszystkie warunki zostały pozytywnie zweryfikowane —
być prawdziwe)
komputer musi spełniać wszystkie wymagane parametry.
OR (co najmniej jeden warunek Sprawdza, czy co najmniej jeden z warunków został pozytywnie
musi być prawdziwy)
zweryfikowany — komputer musi spełniać co najmniej jeden z wymaganych
parametrów.
NAND (co najmniej jeden
warunek musi być fałszywy)

Sprawdza, czy co najmniej jednego z warunków nie można pozytywnie
zweryfikować — komputer nie może spełniać co najmniej jednego parametru.

NOR (wszystkie warunki muszą Sprawdza, czy żaden z warunków nie może zostać pozytywnie zweryfikowany
być fałszywe)
— komputer nie spełnia żadnych z wymaganych parametrów.

Reguły i łączniki logiczne
Reguła składa się z elementu, łącznika logicznego (operatora logicznego) i określonej wartości.
Po kliknięciu opcji + Dodaj regułę otworzy się wyskakujące okno z listą elementów podzielonych na kategorie. Na
przykład:
Zainstalowane oprogramowanie > Nazwa aplikacji
Karty sieciowe > Adres MAC
Wersja systemu operacyjnego > Nazwa systemu operacyjnego
Listę wszystkich dostępnych zasad znajdziesz w tym artykule w bazie wiedzy ESET.
Aby utworzyć regułę, wybierz element, a następnie wybierz operator logiczny i określ wartość. Reguła zostanie
oceniona zgodnie z określoną wartością i użytym operatorem logicznym.
Dopuszczalne typy wartości to liczby, ciągi, wyliczenia, adresy IP, maski produktów i identyfikatory komputerów. Z
każdym typem wartości są powiązane różne operatory logiczne, a konsola internetowa ESET PROTECT
automatycznie pokaże tylko te obsługiwane.
• „= (równy)” — wartość symbolu i wartość szablonu muszą być takie same. Ciągi są porównywane bez
uwzględniania wielkości liter.
• „> (większy niż)” — wartość symbolu musi być większa od wartości szablonu. Może również służyć do
tworzenia porównania zakresu symboli adresów IP.
• „≥ (większy lub równy)” — wartość symbolu musi być większa lub równa wartości szablonu. Może również
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służyć do tworzenia porównania zakresu symboli adresów IP.
• „< (mniejszy niż)” — wartość symbolu musi być mniejsza od wartości szablonu. Może również służyć do
tworzenia porównania zakresu symboli adresów IP.
• „≤ (mniejszy lub równy)” — wartość symbolu musi być mniejsza lub równa wartości szablonu. Może
również służyć do tworzenia porównania zakresu symboli adresów IP.
• „zawiera” — wartość symbolu zawiera wartość szablonu. W przypadku ciągów powoduje to wyszukanie
ciągu częściowego. Wyszukiwanie odbywa się bez uwzględniania wielkości liter.
• „ma prefiks” — wartość symbolu ma taki sam prefiks tekstowy jak wartość szablonu. Ciągi są
porównywane bez uwzględniania wielkości liter. Ciągi są porównywane bez uwzględniania wielkości liter. W
przypadku ciągu „Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319” prefiksem może być „Micros”,
„Micr”, „Microsof” itd.
• „ma sufiks” — wartość symbolu ma taki sam sufiks tekstowy jak wartość szablonu. Ciągi są porównywane
bez uwzględniania wielkości liter. Należy podać kilka pierwszych znaków wyszukiwanego ciągu. W przypadku
ciągu „Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319” sufiksem może być „319” lub „0.30319”
itd.
• „ma maskę” — wartość symbolu musi odpowiadać masce zdefiniowanej w szablonie. Formatowanie maski
pozwala na stosowanie dowolnych znaków, a następnie symboli specjalnych „*” — zero, jeden lub wiele
znaków, a także „?” — dokładnie jeden znak, na przykład: „6.2.*” albo „6.2.2033.?”.
• „wyrażenie regularne” — wartość symbolu musi pasować do wyrażenia regularnego z szablonu.
Wyrażenie regularne musi być zapisane w formacie języka Perl.
Wyrażenie regularne, regex lub regexp to ciąg znaków definiujący wzorzec wyszukiwania. Na przykład
gray|grey i gr(a|e)y są równoważnymi wzorcami i oba są zgodne z dwoma wyrazami: „gray”, „grey”.
• „w” — wartość symbolu musi być zgodna z dowolną wartością z listy w szablonie. Aby dodać pozycję,
kliknij opcję + Dodaj. Każdy wiersz stanowi nową pozycję na liście. Ciągi są porównywane bez uwzględniania
wielkości liter.
• „w (maska ciągu)” — wartość symbolu musi być zgodna z dowolną maską z listy w szablonie. Ciągi są
porównywane z uwzględnianiem wielkości liter. Przykłady: *endpoint-pc*, *Endpoint-PC*.
• „ma wartość"

Operatory negujące:
operatory negujące należy stosować z ostrożnością, ponieważ w przypadku dzienników z wieloma
wierszami (np. „Zainstalowana aplikacja”) wszystkie wiersze są sprawdzane względem tych warunków. Aby
poznać zasady posługiwania się operatorami lub operacjami negującymi i otrzymać oczekiwane wyniki,
warto przeanalizować podane przykłady (Ocena reguł szablonu i Szablon grupy dynamicznej — przykłady).
• „≠ (nie równy)” — wartość symbolu i wartość szablonu nie mogą być takie same. Ciągi są porównywane
bez uwzględniania wielkości liter.
• „nie zawiera” — wartość symbolu nie zawiera wartości szablonu. Wyszukiwanie odbywa się bez
uwzględniania wielkości liter.
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• „nie ma prefiksu” — wartość symbolu nie ma takiego samego prefiksu tekstowego jak wartość szablonu.
Ciągi są porównywane bez uwzględniania wielkości liter.
• „nie ma sufiksu” — wartość symbolu nie ma takiego samego sufiksu tekstowego jak wartość szablonu.
Ciągi są porównywane bez uwzględniania wielkości liter.
• „nie ma maski” — wartość symbolu nie może odpowiadać masce zdefiniowanej w szablonie.
• „nie wyrażenie regularne” — wartość symbolu nie może pasować do wyrażenia regularnego z szablonu.
Wyrażenie regularne musi być zapisane w formacie języka Perl. Operacja negacji pomaga zanegować
pasujące wyrażenia regularne bez ponownego zapisu.
• „nie w” — wartość symbolu nie może być zgodna z żadną wartością z listy w szablonie. Ciągi są
porównywane bez uwzględniania wielkości liter.
• „nie w (maska ciągu)” — wartość symbolu nie może być zgodna z żadną maską z listy w szablonie.
• „nie ma wartości"

Ocena reguł szablonu
Ocena reguł szablonu jest dokonywana przez agenta ESET Management, nie przez serwer ESET PROTECT (dopiero
jej wynik jest wysyłany do serwera ESET PROTECT). Proces oceny odbywa się zgodnie z regułami
skonfigurowanymi w szablonie. Poniżej podano kilka przykładów procesu oceny reguł szablonu.
Należy rozróżnić test na występowanie (element w ogóle nie występuje z daną wartością) i test na różnicę
(element występuje, ale ma inną wartość). Poniżej przedstawiono kilka podstawowych reguł takiego
rozróżnienia:
• Sprawdzanie występowania: Operacja bez negacji (AND, OR) i operator bez negacji (=, >, <, zawiera,...).
• Sprawdzanie występowania innej wartości: Operacja AND i operatory, w tym co najmniej jedna negacja
(=, >, <, zawiera, nie zawiera,...).
• Sprawdzanie niewystępowania wartości: Operacja z negacją (NAND, NOR) i operatory bez negacji (=, >, <,
zawiera,...).
Aby sprawdzić występowanie listy elementów (na przykład określonej listy aplikacji zainstalowanych na
komputerze), utwórz osobny szablon grupy dynamicznej dla każdego elementu na liście, a następnie
przypisz szablon do osobnej grupy dynamicznej, przy czym każda grupa dynamiczna musi stanowić
podgrupę innej. Komputery z listą elementów znajdują się w ostatniej podgrupie.
Stan jest zbiorem różnych informacji. Niektóre ze źródeł podają więcej niż jeden stan wymiarowy urządzenia (np.
system operacyjny, rozmiar pamięci RAM), natomiast inne podają wielowymiarowe dane dotyczące stanu (np.
adres IP, zainstalowana aplikacja).
Poniżej przedstawiono wizualizację stanu klienta:
Karty sieciowe —
Adres IP

Karty sieciowe — Adres
MAC

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7
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Nazwa
systemu

Windows 7
Enterprise

Wersja
systemu

6.1.7601

Sprzęt —
Pamięć
RAM w
MB
2048

Zainstalowana
aplikacja

ESET Endpoint Security
PDF Reader

Karty sieciowe —
Adres IP

124.256.25.25

Karty sieciowe — Adres
MAC

Nazwa
systemu

Wersja
systemu

Sprzęt —
Pamięć
RAM w
MB

52-FB-E5-74-35-73

Zainstalowana
aplikacja

Office Suite
Weather Forecast

Na stan składają się grupy informacji. Jedna grupa informacji zawsze obejmuje spójne informacje podane w
wierszach. Liczba wierszy w grupie może być różna.
Warunki są oceniane według grupy i według wiersza. Jeśli w odniesieniu do kolumn z jednej grupy stosowanych
jest więcej warunków, pod uwagę brane są tylko wartości z tego samego wiersza.

Przykład 1:
W tym przykładzie rozważany jest następujący warunek:
Karty sieciowe.Adres IP = 10.1.1.11 AND Karty sieciowe.Adres MAC = 4A-64-3F-10-FC-75

Tej reguły nie spełnia żaden komputer, ponieważ nie ma wiersza, w którym oba warunki byłyby prawdziwe.
Karty sieciowe —
Adres IP

Karty sieciowe — Adres
MAC

Nazwa
systemu

Windows 7
Enterprise

Wersja
systemu

6.1.7601

Sprzęt —
Pamięć
RAM w
MB
2048

Zainstalowana
aplikacja

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

ESET Endpoint Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7

PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73

Office Suite
Weather Forecast

Przykład 2:
W tym przykładzie rozważany jest następujący warunek:
Karty sieciowe.Adres IP = 192.168.1.2 AND Karty sieciowe.Adres MAC = 4A-64-3F-10FC-75

Tym razem istnieje wiersz, w którym komórki spełniają oba te warunki, zatem wartość całej reguły to TRUE
(prawda). Komputer zostaje wybrany.
Karty sieciowe —
Adres IP

Karty sieciowe — Adres
MAC

Nazwa
systemu

Windows 7
Enterprise

Wersja
systemu

6.1.7601

Sprzęt —
Pamięć
RAM w
MB
2048

Zainstalowana
aplikacja

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

ESET Endpoint Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7

PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73

Office Suite
Weather Forecast
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Przykład 3:
Przykład dotyczy warunków z operatorem OR (przynajmniej jeden warunek musi mieć wartość TRUE):
Karty sieciowe.Adres IP = 10.1.1.11 OR Karty sieciowe.Adres MAC = 4A-64-3F-10-FC-75

Reguła ma wartość TRUE (prawda) dla dwóch wierszy, ponieważ wystarczy spełnienie tylko jednego z podanych
warunków. Komputer zostaje wybrany.
Karty sieciowe —
Adres IP

Karty sieciowe — Adres
MAC

Nazwa
systemu

Windows 7
Enterprise

Wersja
systemu

6.1.7601

Sprzęt —
Pamięć
RAM w
MB
2048

Zainstalowana
aplikacja

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

ESET Endpoint Security

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7

PDF Reader

124.256.25.25

52-FB-E5-74-35-73

Office Suite
Weather Forecast

Szablon grupy dynamicznej — przykłady
Przydatne szablony grup dynamicznych można znaleźć w sekcji Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Przykładowe szablony grupy dynamicznej oraz ich przykładowe zastosowania pokazane w tym podręczniku
przedstawiają wybrane sposoby zarządzania siecią przy użyciu grup dynamicznych:
Grupa dynamiczna, która sprawdza, czy jest zainstalowany produkt zabezpieczający
Grupa dynamiczna, która sprawdza, czy została zainstalowana określona wersja oprogramowania
Grupa dynamiczna, która sprawdza, czy nie została zainstalowana określona wersja oprogramowania
Grupa dynamiczna, która sprawdza, czy nie została zainstalowana określona wersja oprogramowania, ale istnieje
inna wersja
Grupa dynamiczna, która sprawdza, czy komputer znajduje się w określonej podsieci
Grupa dynamiczna, która sprawdza zainstalowane, ale nie aktywowane wersje produktów zabezpieczających
serwer
Jak automatycznie wdrażać produkty ESET na nowo podłączonych komputerach stacjonarnych z systemem
Windows
Jak wymusić politykę na podstawie lokalizacji

Przykłady szablonów grupy dynamicznej oraz ich zastosowania znajdziesz w artykułach w bazie wiedzy:
Użyteczne przykłady szablonów grupy dynamicznej w produkcie ESET PROTECT 9 — przedstawiają wykorzystanie
szczegółów dotyczących spisu sprzętu w celu utworzenia zasad dla grupy dynamicznej obejmującej urządzenia
spełniające określone kryteria sprzętowe.
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Skonfiguruj ESET PROTECT, aby automatycznie wdrażać produkty firmy ESET do obsługi punktów końcowych na
komputerach niechronionych
Skonfiguruj punkty końcowe, aby zastosować inne ustawienia aktualizacji w zależności od połączonej sieci za
pomocą produktu ESET PROTECT
Utwórz nowy certyfikat dla nowych stacji roboczych, aby automatycznie dołączać do grupy dynamicznej w
produkcie ESET PROTECT
Artykuły w bazie wiedzy mogą nie być dostępne w Twoim języku.
Oczywiście dzięki kombinacji reguł za sprawą szablonów grup dynamicznych można osiągnąć wiele innych celów.
Możliwości są niemal nieograniczone.
ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET
LiveGuard Advanced.
Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z
ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł,
które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.

Grupa dynamiczna — jest zainstalowany produkt
zabezpieczający
Ta grupa dynamiczna może służyć do wykonania zadania natychmiast po zainstalowaniu produktu
zabezpieczającego firmy ESET na komputerze: aktywacja, skanowanie niestandardowe itp. Aktywacja, Custom
skanuj, etc.
Możesz utworzyć nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych, a następnie utworzyć nową
grupę dynamiczną przy użyciu szablonu.

Podstawowe
W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

Wyrażenie
1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe).
2.Kliknij + Dodaj regułę i wybierz warunek. Wybierz Komputer > Maska produktów zarządzanych > jest
jedną z wartości > Ochrona ESET: Pulpit. Możesz również wybrać inne produkty ESET.

Podsumowanie
Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie
dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.
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Grupa dynamiczna — jest zainstalowana określona
wersja oprogramowania
Ta grupa dynamiczna może służyć do wykrycia zainstalowanego oprogramowania zabezpieczającego firmy ESET
na komputerze. Następnie można na przykład wykonać zadanie aktualizacji lub uruchomić polecenie
niestandardowe na tych komputerach. Można w tym celu stosować różne operatory, takie jak „zawiera” lub „ma
prefiks”.
Możesz utworzyć nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych, a następnie utworzyć nową
grupę dynamiczną przy użyciu szablonu.

Podstawowe
W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

Wyrażenie
1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe).
2.Kliknij pozycję + Dodaj regułę i wybierz warunek:

• Zainstalowane oprogramowanie > Nazwa aplikacji > = (równy) > ESET Endpoint Security
• Zainstalowane oprogramowanie > Wersja aplikacji > = (równy) > 6.2.2033.0

Podsumowanie
Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie
dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.

Grupa dynamiczna — nie jest zainstalowana określona
wersja oprogramowania
Ta grupa dynamiczna może służyć do wykrycia braku oprogramowania zabezpieczającego firmy ESET na
komputerze. Ustawienia z tego przykładu obejmują komputery bez oprogramowania lub komputery z inną wersją
oprogramowania niż określona.
Grupa ta jest przydatna, ponieważ umożliwia wykonywanie zadania instalacji oprogramowania na komputerach w
celu instalacji lub aktualizacji. Można w tym celu stosować różne operatory, takie jak „zawiera” lub „ma prefiks”.
Kliknij pozycję Nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Podstawowe
W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

326

Wyrażenie
1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: NAND (co najmniej jeden warunek musi być fałszywy).
2.Kliknij pozycję + Dodaj regułę i wybierz warunek:

• Zainstalowane oprogramowanie > Nazwa aplikacji > = (równy) > ESET Endpoint Security
• Zainstalowane oprogramowanie > Wersja aplikacji > = (równy) > 6.2.2033.0

Podsumowanie
Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie
dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.

Grupa dynamiczna — nie jest zainstalowana określona
wersja oprogramowania, ale istnieje inna wersja
Tej grupy dynamicznej można używać do wykrywania oprogramowania, które jest zainstalowane, ale w innej
wersji niż żądana. Jest ona przydatna, ponieważ umożliwia wykonywanie zadań aktualizacji tylko na tych
komputerach, które nie mają wymaganej wersji. Można użyć różnych operatorów, lecz sprawdzenia wersji należy
dokonać przy użyciu operatora negującego.
Kliknij pozycję Nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Podstawowe
W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

Wyrażenie
1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe).
2.Kliknij pozycję + Dodaj regułę i wybierz warunek:

• Zainstalowane oprogramowanie > Nazwa aplikacji > = (równy) > ESET Endpoint Security
• Zainstalowane oprogramowanie > Wersja aplikacji > ≠ (nie równy) > 6.2.2033.0

Podsumowanie
Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie
dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.
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Grupa dynamiczna — komputer znajduje się w
określonej podsieci
Ta grupa dynamiczna może służyć do wykrycia określonej podsieci. Następnie można zastosować niestandardową
politykę w celu kontroli dostępu do stron internetowych lub aktualizacji. Można określić różne zakresy.
Kliknij pozycję Nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Podstawowe
W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

Wyrażenie
1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe).
2.Kliknij pozycję + Dodaj regułę i wybierz warunek:

• Adresy sieciowe IP > Adres IP karty > ≥ (większy lub równy) > 10.1.100.1
• Adresy sieciowe IP > Adres IP karty > ≤ (mniejszy lub równy) > 10.1.100.254
• Adresy sieciowe IP > Maska podsieci karty > = (równy) > 255.255.255.0

Podsumowanie
Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie
dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.

Grupa dynamiczna — zainstalowana, ale nie
aktywowana wersja produktu zabezpieczającego
serwer
Ta grupa dynamiczna umożliwia wykrywanie nieaktywnych produktów serwerowych. Po wykryciu tych produktów
można przypisać zadanie klienta do tej grupy w celu aktywowania komputerów klienckich z właściwa licencją. W
tym przykładzie wymieniono tylko produkt ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server, ale można podać
wiele produktów.
Kliknij pozycję Nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Podstawowe
W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.
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Wyrażenie
1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: AND (wszystkie warunki muszą być prawdziwe).
2.Kliknij pozycję + Dodaj regułę i wybierz warunek:
• Komputer > Maska produktów zarządzanych > jest jedną z wartości > Ochrona ESET: Serwer poczty email
• Problemy z funkcjonowaniem/ochroną > Źródło > = (równy) > Program zabezpieczający
• Problemy z funkcjonowaniem/ochroną > Problem > = (równy) > Produkt nie został aktywowany

Podsumowanie
Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie
dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.

Automatyzacja programu ESET PROTECT
Korzystając z technik przedstawionych w poniższym przykładzie, można zautomatyzować wiele różnych działań, —
od aktualizacji produktów i systemu operacyjnego, przez skanowanie i automatyczną aktywację nowo dodanych
produktów z wcześniej wybranymi licencjami, po rozwiązywanie złożonych problemów.

Jak automatycznie wdrażać produkty ESET na nowo podłączonych
komputerach stacjonarnych z systemem Windows
Procedurę przedstawioną w niniejszym przykładzie można wykonywać tylko na klientach bez
oprogramowania zabezpieczającego innych firm lub oprogramowania zabezpieczającego firmy ESET z
segmentu dla użytkowników domowych (np. ESET Smart Security). Instalacja produktów ESET na klientach z
zainstalowanym oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm jest niezalecana. Można skorzystać z
narzędzia ESET AV Remover w celu usunięcia innych programów antywirusowych z komputera.
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1. Utwórz grupę dynamiczną o nazwie Bez produktu zabezpieczającego.
a.Oznacz ją jako grupę podrzędną we wstępnie zdefiniowanej grupie Komputery z systemem Windows >
Windows (komputery osobiste).
b.Kliknij opcję Nowy szablon.
c.Dodaj następującą regułę: Komputer > Maska produktów zarządzanych.
d.W polu operatora wybierz wartość nie równy.
e.Wybierz maskę
Ochrona ESET: Pulpit
f.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać grupę.
2. Wybierz kolejno opcje Zadania > Nowe > Zadanie klienta.
a.Z menu rozwijanego Zadanie wybierz polecenie Zainstaluj oprogramowanie i wpisz nazwę zadania w
oknie Nazwa.
b.Wybierz pakiet w sekcji Ustawienia i skonfiguruj inne parametry według potrzeb.
c.Kliknij kolejno opcje Zakończ > Utwórz element wyzwalający.
d.W sekcji Obiekt docelowy kliknij pozycję Dodaj grupy i wybierz grupę Bez produktu zabezpieczającego.
e.W sekcji Element wyzwalający wybierz pozycję Nowy komputer w grupie dynamicznej.
f.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać zadanie i element wyzwalający.
Od tej chwili zadanie to będzie wykonywane na klientach dołączających do grupy dynamicznej. W
przypadku klientów znajdujących się w grupie dynamicznej przed utworzeniem zadania będzie wymagane
jego ręczne wykonanie.

Jak wymusić politykę na podstawie lokalizacji
1. Utwórz grupę dynamiczną o nazwie Podsieć 120.
a.Oznacz ją jako grupę podrzędną grupy Wszystkie.
b.Kliknij opcję Nowy szablon.
c.Dodaj regułę: Adresy sieciowe IP > Podsieć IP.
d.W polu operatora wybierz wartość równy.
e.Wprowadź podsieć, którą chcesz filtrować, na przykład 10.1.120.0 (aby filtrować wszystkie adresy IP z
podsieci 10.1.120., ostatnią liczbą musi być 0).
f.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać grupę.
2. Wybierz pozycję Polityki.
a.Kliknij opcję Nowa polityka i wprowadź nazwę polityki.
b.W sekcji Ustawienia wybierz opcję Agent ESET Management.
c.Wprowadź zmianę w polityce, np. zmień Interwał połączenia na 5 minut.
d.W sekcji Przypisywanie kliknij opcję Przypisz i zaznacz pole wyboru
obok grupy Podsieć 120, a
następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
e.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.
Od tej chwili polityka ta będzie stosowana do klientów połączonych z grupą dynamiczną.
Zobacz reguły usuwania polityki, aby sprawdzić, co się stanie z zastosowanymi ustawieniami polityki, kiedy
komputer kliencki opuści grupę dynamiczną (warunki członkostwa w grupie dynamicznej nie będą już
spełnione).
Zobacz inne przykłady szablonów grup dynamicznych.
ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET
LiveGuard Advanced.
Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z
ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł,
które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.
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Zarządzanie licencjami
Dostęp do programu ESET PROTECT jest przyznawany automatycznie przy kupnie licencji na dowolny produkt
biznesowy firmy ESET. Program ESET PROTECT umożliwia proste zarządzanie licencjami poprzez menu główne po
wybraniu opcji Więcej > Zarządzanie licencjami.Jeśli już istnieje nazwa użytkownika i hasło wydane przez firmę
ESET, które ma zostać skonwertowane na klucz licencyjny, należy zapoznać się z sekcją Konwertowanie
poświadczeń licencyjnych starszej wersji. Nazwę użytkownika i hasło zastąpiono kluczem licencyjnym lub
identyfikatorem publicznym. Klucz licencyjny to unikatowy ciąg znaków używany do identyfikacji właściciela
licencji oraz do samej aktywacji.
Produkt biznesowy firmy ESET można aktywować przy użyciu programu ESET PROTECT.

Uprawnienia dotyczące zarządzania licencjami
Dowolnemu użytkownikowi można przypisać uprawnienia do obsługi licencji. Uprawnienia są ważne wyłącznie w
odniesieniu do licencji znajdujących się w grupie statycznej, w której przypisano dany zestaw uprawnień. Każdy
typ uprawnienia umożliwia wykonywanie różnych działań.
Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem
Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny,
który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać
licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.
Licencje z ESET MSP Administrator 2 są dzielone na jedną pulę dla każdej firmy. Nie można przenieść licencji poza
pulę.

Zarządzanie licencjami w konsoli internetowej
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Licencje tego samego użytkownika ESET Business Account lub tej samej firmy są grupowane w pulach licencji.
Kliknij symbol , aby rozwinąć pulę licencji i wyświetlić szczegóły licencji.
W ESET Business Account oraz programie ESET PROTECT każda z licencji jest identyfikowana na podstawie
następujących elementów:
• Identyfikator publiczny
• Typ licencji — Business (licencja płatna), Trial (licencja próbna), MSP (licencja dostawcy usług
zarządzanych) oraz NFR (licencja nie do odsprzedaży).
Dodatkowe informacje dotyczące licencji:
• Nazwa właściciela licencji oraz jego dane kontaktowe.
• Nazwa i typ użytkownika licencji:

Firma,

Lokalizacja,

Klient MSP.

• Nazwa produktu zabezpieczającego, którego dotyczy licencja.
• Stan licencji (jeśli licencja wygasła, została nadużyta lub wkrótce może dojść do jej wygaśnięcia albo
nadużycia, tutaj wyświetlana jest wiadomość z ostrzeżeniem).
• Liczba jednostek, które mogą być aktywowane w ramach danej licencji oraz liczba jednostek w trybie
offline. W przypadku produktów ESET Mail Security użycie licencji jest obliczane na podstawie podjednostek
używanych do aktywacji.
• Liczba jednostek podrzędnych produktów serwerowych firmy ESET (skrzynek pocztowych, zabezpieczeń
bram, połączeń).
• Data wygaśnięcia licencji.
oLicencje subskrypcyjne mogą nie mieć terminu ważności.
Licencje można filtrować według ich stanu:
OK — kolor zielony

Licencja została pomyślnie aktywowana.

Błędy — kolor czerwony

Licencja nie jest zarejestrowana, wygasła lub jest nadużywana.

Ostrzeżenia — kolor pomarańczowy Licencja jest nadal wyczerpana lub niedługo wygaśnie (wygaśnięcie
nastąpi w ciągu 30 dni).
Dezaktywowane lub zawieszone

Licencja została dezaktywowana lub zawieszona.

Nieaktualny

Licencja wygasła.

Kliknij przycisk Czynności, aby zarządzać wybranymi pulami licencji:
Tagi
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Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

Dodaj licencje

Należy kliknąć opcję Dodaj licencje, a następnie wybrać metodę, która ma zostać użyta w
celu dodania nowych licencji:
1.ESET Business Account lub ESET MSP Administrator — należy połączyć konto ESET
Business Account lub EMA 2 oraz wszystkie przypisane do niego licencje z obszarem
Zarządzanie licencjami.
2.Klucz licencyjny — należy wprowadzić klucz licencyjny ważnej licencji i kliknąć opcję
Dodaj licencje. Klucz licencyjny zostanie zweryfikowany na serwerze aktywacji i dodany
do listy.
3.Plik licencji offline — należy dodać plik licencji (.lf) i kliknąć opcję Dodaj licencję. Plik
licencji zostanie zweryfikowany, a licencja zostanie dodana do listy.
Sposób dodania licencji można sprawdzić na podstawie ikony w kolumnie Nazwa
właściciela:
Plik licencji offline,
Klucz licencyjny,
ESET Business Account lub
ESET MSP Administrator.

Usuń licencje

Pozwala usunąć wybrane pule licencji. To działanie będzie wymagać potwierdzenia.
Usunięcie licencji nie powoduje dezaktywacji produktu. Po usunięciu licencji w obszarze
Zarządzanie licencjami ESET PROTECT produkt ESET nadal będzie aktywowany.

Grupa dostępu

Pozwala przenieść wybrane pule licencji do innej grupy statycznej.

Synchronizuj
licencje

Powoduje natychmiastowe odświeżenie informacji o licencjach wyświetlanych w
programie ESET PROTECT. Licencje raz dziennie synchronizują się automatycznie z
serwerami licencji firmy ESET. Jeśli korzystasz z ESET Business Account, narzędzia lub ESET
MSP Administrator, licencje raz dziennie synchronizują się automatycznie także z tymi
usługami.

Otwórz konto
firmowe EBA

Powoduje otwarcie portalu ESET Business Account. Ta czynność jest dostępna tylko
wtedy, gdy dodano licencje z ESET Business Account.

Otwórz portal
EMA

Powoduje otwarcie portalu ESET MSP Administrator. Ta czynność jest dostępna tylko
wtedy, gdy dodano licencje z ESET MSP Administrator.

Rozwiń pulę licencji i kliknij licencję, aby wykonać następujące czynności. Zestaw czynności zależy od typu
wybranej licencji:
Użyj licencji w celu
aktywacji

Powoduje uruchomienie zadania Aktywacja produktu przy użyciu tej licencji.

Utwórz instalator
kompleksowy

Powoduje użycie wybranej licencji w kompleksowym instalatorze agenta.

Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

Zarządzaj licencją

Jeśli licencja jest zsynchronizowana z ESET Business Account lub ESET MSP
Administrator, można nią zarządzać. Jeśli licencja jest nadużywana, można
zwiększyć pojemność licencji lub dezaktywować niektóre urządzenia.

Odnów licencję

Odnów wygasającą, wygasłą, zawieszoną lub dezaktywowaną licencję w ESET
Business Account lub ESET MSP Administrator.

Uaktualnij licencję

Uaktualnienie licencji próbnej w ESET Business Account lub ESET MSP
Administrator.

Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

Skopiuj identyfikator
publiczny licencji

Skopiuj identyfikator publiczny licencji do schowka.

Licencje subskrypcyjne
ESET PROTECT obsługuje zarządzanie licencjami subskrypcyjnymi. Możesz dodać taką licencję przy użyciu ESET
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Business Account lub ESET MSP Administrator lub klucza licencyjnego. Możesz sprawdzić ważność swojej licencji
w obszarze Zarządzanie licencjami w kolumnie Ważność lub Komputery > Szczegóły. Nie można utworzyć pliku
licencji offline z licencji subskrypcyjnej.

Obsługa lokalizacji ESET Business Account
Teraz można zaimportować pełną strukturę ESET Business Account, w tym dystrybucję stanowisk licencji
pomiędzy lokalizacje.

Aktywacja produktów biznesowych firmy ESET
Licencje można rozsyłać z do produktów firmy ESET z programu ESET PROTECT przy użyciu dwóch zadań:
• Zadanie Instalacja oprogramowania
• Zadanie Aktywacja produktu

Dezaktywacja produktów biznesowych firmy ESET
Product biznesowy firmy ESET można dezaktywować (usunąć licencję z produktu) na kilka sposobów przy użyciu
konsoli internetowej ESET PROTECT:
• w obszarze Komputery wybierz komputery, a następnie wybierz opcję
Dezaktywuj produkty, aby
usunąć licencję ze wszystkich wybranych urządzeń za pośrednictwem serwera licencji firmy ESET. Produkt
zostanie dezaktywowany nawet w przypadku, gdy nie został aktywowany w ESET PROTECT, a licencją nie
zarządza ESET PROTECT.
Jeśli zostanie wybrany tylko jeden komputer z zainstalowanymi wieloma produktami firmy ESET (na
przykład z produktem ESET Endpoint i ESET Inspect Connector), można wybrać dezaktywację
poszczególnych produktów.
• Usuwanie komputera z grupy urządzeń zarządzanych
• Utwórz zadanie Usuń komputery nienawiązujące połączenia z opcją Dezaktywuj licencję.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Udostępnianie licencji administratorom w oddziałach
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Istnieje trzech użytkowników i administrator. Każdy użytkownik ma własną grupę domową:
• Janusz, Kraków
• Leszek, Warszawa
• Mateusz, Gdańsk
Administrator importował 3 licencje. Znajdują się one w grupie statycznej Wszystkie, a inni użytkownicy nie
mogą z nich korzystać.
Aby przypisać licencję do innego użytkownika, administrator może zaznaczyć pole wyboru obok puli licencji,
którą chce przypisać do innego użytkownika, kliknąć przycisk Czynności, kliknąć kolejno opcje
Grupa
dostępu >
Przenieś i wybrać grupę, w której ten użytkownik ma uprawnienia. W przypadku użytkownika
Janusz kliknij grupę Kraków. Janusz musi mieć uprawnienie Użycie do obszaru Licencje w grupie Kraków,
aby móc korzystać z licencji.
Po zalogowaniu się użytkownik Janusz będzie mógł wyświetlać i używać wyłącznie licencji przeniesionej do
jego grupy. Administrator powinien później powtórzyć proces analogicznie w przypadku Leszka i Mateusza.
Użytkownik widzi tylko swoją licencję, a administrator widzi wszystkie licencje.

ESET Business Account lub ESET MSP Administrator
Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem
Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny,
który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać
licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.

ESET Business Account lub ESET MSP Administrator
1. Kliknij Więcej > Zarządzanie licencjami > Czynności > Dodaj licencję.
2. Wybierz ESET Business Account lub ESET MSP Administrator.
3. Wpisz poświadczenia ESET Business Account lub ESET MSP Administrator 2 (ESET PROTECT wyświetli
wszystkie przekazane licencje w obszarze zarządzania licencjami ESET PROTECT).
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4. Kliknij przycisk Dodaj licencje, aby potwierdzić.

5. ESET PROTECT teraz synchronizuje strukturę ESET Business Account lub ESET MSP Administrator z Drzewem
grupy statycznej w menu Komputery w konsoli internetowej.

Dodawanie licencji — klucz licencyjny
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Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem
Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny,
który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać
licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.

Klucz licencyjny
W polu Klucz licencyjny wpisz lub skopiuj i wklej klucz licencyjny otrzymany przy zakupie oprogramowania
zabezpieczającego ESET i kliknij Dodaj licencje.
Jeśli korzystasz z poświadczeń licencyjnych starszej wersji (nazwy użytkownika i hasła), przekonwertuj te
poświadczenia na klucz licencyjny. Jeśli licencja nie jest zarejestrowana, uruchomiony zostanie proces rejestracji,
który zostanie przeprowadzony na portalu EBA (w oprogramowaniu ESET PROTECT zostanie wygenerowany adres
URL umożliwiający rejestrację na podstawie pochodzenia licencji).
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Aktywacja w trybie offline
Można użyć pliku licencji z portalu ESET Business Account do aktywacji programu ESET PROTECT i innych
produktów zabezpieczających ESET. Każdy plik licencji offline jest generowany tylko dla jednego produktu, np.
ESET Endpoint Security. Licencja offline powinna być używana tylko w przypadku klientów, które nigdy nie będą
miały dostępu do serwerów licencyjnych ESET (nawet jeśli klient jest połączony z Internetem przez proxy z
dostępem ograniczonym tylko do usług ESET, nie należy używać licencji offline). Nie można utworzyć pliku licencji
offline z licencji subskrypcyjnej.
Aby zastąpić istniejącą licencję offline, należy:
1.Usunąć starą licencję w programie ESET PROTECT i plik licencji w portalu ESET Business Account.
2.Utworzyć nową licencję offline w portalu ESET Business Account.
3.Zaimportować nową licencję do programu ESET PROTECT.
4.Ponownie aktywować produkty z nową licencją.
Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem
Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny,
który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać
licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.

Plik licencji offline
Aby utworzyć i zaimportować pliki licencji offline, należy wykonać poniższą procedurę:
1.Otwórz Zarządzanie licencjami programu ESET PROTECT i kliknij kolejno Czynności > > Dodaj licencje.
2.Wybierz pozycję Plik licencji offline i skopiuj odpowiedni token pliku licencji.
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3.Zaloguj się na konto ESET Business Account, gdzie została zaimportowana licencja.
4.Wybierz licencję, którą chcesz eksportować i wybierz pozycję Utwórz pliki offline.
5.Wybierz produkt dla tego pliku licencji, wprowadź wartości Nazwa pliku i Liczba jednostek (liczba
stanowisk eksportowanych do pliku licencji).
6.Zaznacz pole wyboru obok opcji Zezwalaj na zarządzanie przy użyciu narzędzia ESET PROTECT i
wprowadź token zarządzania ESET PROTECT (token pliku licencji z ESET PROTECT).
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7.Kliknij przycisk Wygeneruj.

Aby pobrać plik, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
1.Wybierz licencję i kliknij Pokaż szczegóły.
2.Wybierz kartę Pliki offline.
3.Kliknij utworzony plik licencji — można go poznać po nazwie — i wybierz Pobierz.
Wróć do menu Zarządzanie licencjami programu ESET PROTECT:
1.Kliknij pozycję Wybierz plik i wybierz plik licencji offline, który został wyeksportowany w ESET Business
Account.
2.Kliknij pozycję Prześlij, a następnie kliknij Dodaj licencje.
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Uprawnienia dostępu
Przy użyciu uprawnień dostępu można zarządzać użytkownikami konsoli internetowej ESET PROTECT i ich
uprawnieniami.

Model zabezpieczeń
Oto główne terminy stosowane w modelu zabezpieczeń:
Termin

Objaśnienie

Grupa domowa

Grupa domowa to grupa, w której automatycznie przechowywane są wszystkie obiekty
(urządzenia, zadania, szablony itd.) tworzone przez użytkownika. Każdy użytkownik musi
mieć dokładnie jedną grupę domową.

Obiekt

Obiekty znajdują się w grupach statycznych, a dostęp do obiektów jest zawsze skojarzony
z grupami, a nie użytkownikami (ułatwia to dodawanie wielu użytkowników, np. na
wypadek jeśli jeden z nich jest na urlopie). Wyjątki stanowią zadania serwera i
powiadomienia, w przypadku których jest stosowany użytkownik „wykonujący” funkcję.
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Termin

Objaśnienie

Grupa dostępu

Grupa dostępu jest grupą statyczną, która umożliwia użytkownikom filtrowanie lokalizacji
obiektu według uprawnień dostępu.

Administrator

Użytkownik o grupie domowej Wszystkie i pełnym zestawie uprawnień do tej grupy jest w
praktyce administratorem.

Uprawnienia
dostępu

Uprawnienia dostępu do obiektu lub do wykonania zadania są przyznawane w ramach
zestawu uprawnień. Więcej informacji zawiera lista wszystkich uprawnień dostępu i ich
funkcji.

Zestaw uprawnień

Zestaw uprawnień odzwierciedla uprawnienia użytkowników uzyskujących dostęp do
konsoli internetowej ESET PROTECT. Definiują one działania, które użytkownik może
wykonać w konsoli internetowej ESET PROTECT, oraz dane, które może wyświetlać.
Użytkownikowi można przypisać wiele zestawów uprawnień. Zestawy uprawnień są
stosowane wyłącznie do obiektów w zdefiniowanych grupach. Takie grupy statyczne są
konfigurowane w sekcji Grupy statyczne podczas tworzenia lub edytowania zestawu
uprawnień.

Funkcjonalność

Funkcjonalność to typ obiektu lub działania. Zwykle funkcjonalność przyjmuje następujące
wartości: Odczyt, Zapis, Użycie. Połączenie funkcjonalności w ramach grupy dostępu
nazywa się zestawem uprawnień.

Przykłady dotyczące listy uprawnień dostępu
Podręcznik administracji zawiera wiele przykładów dotyczących uprawnień dostępu. Oto ich lista:
• Duplikowanie polityk
• Różnica między uprawnieniami do używania i zapisu
• Tworzenie rozwiązań dla administratorów w oddziałach
• Udostępnianie obiektów przez duplikację
• Dzielenie dostępu do certyfikatów i urzędów certyfikacji
• Zezwalanie użytkownikom na tworzenie instalatorów
• Usuwanie powiadomień
• Tworzenie polityk
• Zezwalanie użytkownikom na wyświetlanie wszystkich polityk
• Udostępnianie licencji administratorom w oddziałach

Użytkownicy
Zarządzanie użytkownikami jest częścią sekcji Więcej w konsoli internetowej ESET PROTECT.
• Tworzenie użytkownika macierzystego
• Czynności dotyczące użytkowników i szczegóły użytkowników
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• Zmiana hasła użytkownika
• Mapowani użytkownicy
• Przypisywanie zestawu uprawnień do użytkownika
Istnieją dwa typy użytkowników:
• Użytkownicy macierzyści — konta użytkowników, które zostały utworzone w konsoli internetowej ESET
PROTECT i są w niej zarządzane.
• Zamapowane grupy domen z zabezpieczeniami — konta użytkowników zarządzane przez usługę Active
Directory i uwierzytelniane w niej.

W nowej konfiguracji programu ESET PROTECT Administrator (użytkownik macierzysty należący do grupy
domowej Wszyscy oraz posiadający wszystkie uprawnienia) jest jedynym użytkownikiem.
• Nie zalecamy używania tego konta na co dzień. Zdecydowanie zalecamy utworzenie drugiego konta
administratora lub używanie kont administratorów z zamapowanych grup zabezpieczeń domeny z
przypisanym do nich zestawem uprawnień administratora. Domyślnego konta administratora należy
używać tylko jako opcji zapasowej.
• Możesz również utworzyć dodatkowe konta użytkowników z ograniczonym dostępem, bazując na
niezbędnych kompetencjach.
• Można również skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla użytkowników macierzystych i
zamapowanych grup zabezpieczeń domeny. Zwiększy to bezpieczeństwo logowania się do konsoli
internetowej ESET PROTECT i korzystania z niej.

Rozwiązanie dotyczące administratorów w oddziałach
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Jeśli firma ma dwa biura i w każdym z nich pracują administratorzy lokalni, wymagane będzie przypisanie
większej liczby zestawów uprawnień dla różnych grup.
Załóżmy, że istnieje administrator Janusz w Krakowie oraz administrator Leszek w Warszawie. Obaj
obsługują wyłącznie komputery lokalne, korzystając z obszarów Panel kontrolny, Polityki, Raporty i
Szablony grup dynamicznych na własnych komputerach. Główny administrator powinien wykonać
następujące kroki:
1.Utwórz nowe grupy statyczne: Biuro Kraków, Biuro Warszawa.
2.Utwórz nowe zestawy uprawnień:
a)Zestaw uprawnień o nazwie Zestaw uprawnień Warszawa z grupą statyczną Biuro Warszawa i pełnymi
uprawnieniami dostępu (z wyłączeniem obszaru Ustawienia serwera).
b)Zestaw uprawnień o nazwie Zestaw uprawnień Kraków z grupą statyczną Biuro Kraków i pełnymi
uprawnieniami dostępu (z wyłączeniem obszaru Ustawienia serwera).
c)Zestaw uprawnień o nazwie Wszystkie grupy/Panel kontrolny z grupą statyczną Wszystkie oraz
następującymi uprawnieniami:
• Odczyt do obszaru Zadania klienta
• Użycie do obszaru Szablony grup dynamicznych
• Użycie do obszaru Raporty i panel kontrolny
• Użycie do obszaru Polityki
• Użycie do obszaru Wyślij wiadomość e-mail
• Użycie do obszaru Wyślij komunikat SNMP Trap
• Użycie do obszaru Eksportuj raport do pliku
• Użycie do obszaru Licencje
• Zapis do obszaru Powiadomienia
3.Utwórz nowego użytkownika Janusz z grupą domową Biuro Kraków oraz przypisz mu zestawy uprawnień
Zestaw uprawnień Kraków i Wszystkie grupy/Panel kontrolny.
4.Utwórz nowego użytkownika Leszek z grupą domową Biuro Warszawa oraz przypisz mu zestawy
uprawnień Zestaw uprawnień Warszawa i Wszystkie grupy/Panel kontrolny.
Po takim skonfigurowaniu uprawnień użytkownicy Janusz i Leszek będą mogli używać tych samych zadań,
polityk, raportów i paneli kontrolnych oraz korzystać z szablonów grup dynamicznych bez ograniczeń —
jednak każdy z nich będzie mógł używać wyłącznie szablonów dla komputerów we własnej grupie
domowej.

Udostępnianie obiektów
Jeśli administrator chce udostępnić obiekty, takie jak szablony grup dynamicznych, szablony raportów lub polityki,
może skorzystać z następujących metod:
• Przeniesienie obiektów do grup udostępnionych
• Utworzenie zduplikowanych obiektów i przeniesienie ich do grup statycznych, które są dostępne dla
innych użytkowników (zobacz poniższy przykład)
Aby można było duplikować obiekty, użytkownik musi mieć uprawnienie Odczyt do pierwotnego obiektu
oraz uprawnienie Zapis w grupie domowej dla tego typu działania.
Administrator o grupie domowej Wszystkie chce udostępnić Szablon specjalny użytkownikowi Janusz.
Szablon został pierwotnie utworzony przez użytkownika Administrator, dlatego automatycznie znalazł się w
grupie Wszystkie. Administrator powinien wykonać następujące kroki:
1.Przejdź do obszaru Więcej > Szablony grup dynamicznych.
2.Wybierz Szablon specjalny i kliknij opcję Zduplikuj. Jeśli to konieczne, ustaw nazwę i opis, a następnie
kliknij przycisk Zakończ.
3.Zduplikowany szablon zostanie umieszczony w grupie domowej użytkownika Administrator, tj. Wszystkie.
4.Przejdź do obszaru Więcej > Szablony grup dynamicznych, wybierz zduplikowany szablon, kliknij kolejno
opcje Grupa dostępu >
Przenieś, a następnie wybierz docelową grupę statyczną (do której
użytkownik Janusz ma uprawnienie). Kliknij przycisk OK.
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Jak udostępnić obiekty większej liczbie użytkowników za pośrednictwem
grupy udostępnionych
Aby lepiej zrozumieć koncepcję działania nowego modelu zabezpieczeń, należy zapoznać się z poniższym
schematem. W przywołanej sytuacji administrator utworzył dwóch użytkowników. Każdy z użytkowników ma
własną grupę domową z utworzonymi przez siebie obiektami. Zestaw uprawnień Kraków nadaje użytkownikowi
Janusz uprawnienia do manipulacji obiektami w jego grupie domowej. Podobne uprawnienia w grupie Warszawa
ma Leszek. Jeśli jest wymagane współużytkowanie obiektów (np. komputerów) przez tych użytkowników, należy
przenieść takie obiekty do grupy udostępnionych (jest to grupa statyczna). Obu użytkownikom należy przypisać
zestaw uprawnień grupy udostępnionych, w którym sekcja Grupy statyczne zawiera element Grupa
udostępnionych.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra.
• Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.
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Tworzenie użytkownika macierzystego
Aby utworzyć nowego użytkownika macierzystego, kliknij pozycję Więcej > Użytkownicy > Dodaj nowych > Nowy
użytkownik macierzysty.
Aby prawidłowo utworzyć użytkownika, zalecamy wykonanie następujących kroków:
1.Zdecyduj, która grupa statyczna będzie grupą domową użytkownika. Jeśli to wymagane, utwórz grupę.
2.Zdecyduj, który zestaw uprawnień będzie najlepszy dla użytkownika. Jeśli to wymagane, utwórz nowy
zestaw uprawnień.
3.Skorzystaj z informacji w tym rozdziale, aby utworzyć użytkownika.

Podstawowe
W polach Użytkownik oraz Opis (opcjonalnie) wprowadź odpowiednio nazwę i opis nowego użytkownika.
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Wybierz grupę domową. Jest to grupa statyczna, która będzie zawierać wszystkie obiekty utworzone przez
danego użytkownika.
Grupa domowa — Grupa domowa jest automatycznie wykrywana na podstawie przypisanego zestawu uprawnień
aktualnie aktywnego użytkownika.

Przykładowy scenariusz:
Aktualnie aktywne konto użytkownika ma prawo dostępu do zapisu dla zadania klienta instalacji
oprogramowania, a konto użytkownika Grupa domowa to "Department_1". Gdy użytkownik utworzy nowe
zadanie klienta instalacji oprogramowania, grupa "Department_1" zostanie automatycznie wybrana jako
Grupa domowa dla zadania klienta.
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Jeśli wstępnie wybrana grupa domowa nie spełnia oczekiwań, można wybrać grupę domową ręcznie.

Ustaw hasło
Hasło użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków. Nazwa użytkownika nie może być częścią hasła.

Konto
Włączone — wybierz tę opcję, chyba że chcesz, aby konto było nieaktywne (przygotowane do użytku w
przyszłości).
Konieczna zmiana hasła — wybierz tę opcję, aby wymusić zmianę hasła przez użytkownika przy pierwszym
logowaniu do konsoli internetowej ESET PROTECT.
Wygaśnięcie hasła (dni) — ta opcja służy do określenia liczby dni ważności hasła (po wygaśnięciu hasło musi
zostać zmienione).
Automatyczne wylogowanie (min) — ta opcja służy do określenia czasu bezczynności (w minutach), po upływie
którego następuje wylogowanie użytkownika z konsoli internetowej. Wpisz 0 (zero), aby wyłączyć automatyczne
logowanie użytkownika.
W polach Pełna nazwa, Kontaktowy adres e-mail i Kontakt telefoniczny można wpisać informacje ułatwiające
identyfikację użytkownika.

Zestawy uprawnień
Do użytkownika można przypisać wiele zestawów uprawnień.
Można wybrać wstępnie zdefiniowane kompetencje (wymienione poniżej) lub użyć niestandardowego zestawu
uprawnień.
• Zestaw uprawnień przeglądającego uprawnienia tylko do odczytu w grupie Wszystkie.
• Zestaw uprawnień administratora pełny dostęp do grupy Wszystkie.
• Zestaw uprawnień wspomaganej instalacji serwerowej minimalne uprawnienia dostępu wymagane w
przypadku wspomaganej instalacji serwerowej.
• Zestaw uprawnień przeglądającego ESET Inspect — minimalne prawa dostępu w trybie tylko do odczytu
(dla grupy Wszystkie) wymagane dla użytkownika programu ESET Inspect.
• Zestaw uprawnień serwera ESET Inspect — prawa dostępu (dla grupy Wszystkie) wymagane do procesu
instalacji programu ESET Inspect i dalszej automatycznej synchronizacji między ESET Inspect i ESET PROTECT.
• Zestaw uprawnień użytkownika ESET Inspect — prawa dostępu do zapisu (dla grupy Wszystkie)
wymagane dla użytkownika programu ESET Inspect.
Każdy zestaw uprawnień zapewnia wyłącznie uprawnienia w odniesieniu do obiektów w grupach statycznych
wybranych w zestawie uprawnień.
Użytkownicy bez przypisanego jakiegokolwiek zestawu uprawnień nie mogą logować się do konsoli internetowej.
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Wszystkie wstępnie zdefiniowane zestawy uprawnień mają przypisaną grupę Wszystkie w sekcji Grupy
statyczne. Należy wziąć to pod uwagę, przypisując je użytkownikowi. Użytkownicy będą dysponować
danymi uprawnieniami w odniesieniu do wszystkich obiektów w programie ESET PROTECT.

Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia skonfigurowane dla danego użytkownika i kliknij opcję Zakończ, aby utworzyć użytkownika.

Czynności dotyczące użytkowników i szczegóły
użytkowników
Aby zarządzać użytkownikiem, kliknij odpowiedniego użytkownika i wybierz jedną z dostępnych czynności:
Czynności
•

Pokaż szczegóły — wyświetlenie szczegółów użytkownika.

•

Dziennik inspekcji — wyświetlanie dziennika inspekcji dla wszystkich użytkowników.

•
Dziennik inspekcji dla wybranego użytkownika — służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla
wybranego użytkownika.
•

Tagi — Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

•

Przypisz zestawy uprawnień — przypisanie zestawu uprawnień do użytkownika.

•

Edycja — edycja ustawień użytkownika.

•

Usuń — usunięcie użytkownika.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
•

Włącz — włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla użytkownika.

•

Wyłącz — wyłączenie istniejącego uwierzytelniania dwuskładnikowego dla użytkownika.

•

Reset — zresetowanie ustawień uwierzytelniania dwuskładnikowego dla użytkownika.

•

Odblokuj — jeśli użytkownik został zablokowany, można go odblokować za pomocą tego ustawienia.

Uprawnienia dostępu
•
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Grupa dostępu >

Przenieś — przeniesienie użytkownika do innej grupy statycznej.

Szczegóły użytkownika
W szczegółach użytkownika znajdują się dwie sekcje:
• Przegląd — podstawowe informacje o użytkowniku. Użytkownikiem można zarządzać za pomocą
znajdujących się na dole przycisków Czynności i Uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
• Zestawy uprawnień — lista zestawów uprawnień przypisanych do użytkownika. Kliknięcie zestawu
uprawnień umożliwia zarządzanie nim.

Zmiana hasła użytkownika
Możesz zmienić hasło dla każdego użytkownika, do którego masz prawa dostępu. Musisz mieć uprawnienie Zapis
do grupy statycznej, w której użytkownik jest przechowywany. Użytkownik jest przechowywany w grupie
domowej użytkownika nadrzędnego.
1.Kliknij Więcej > Użytkownicy.

2.Wybierz użytkownika i kliknij przycisk Edytuj.

3.W sekcji Podstawowe przewiń do sekcji Ustaw hasło.

4.W przypadku edytowania zalogowanego użytkownika należy wprowadzić Aktualne hasło. Podczas
edytowania innych użytkowników pole Aktualne hasło jest wstępnie wypełnione.
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5.Wprowadź nowe hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło.

6.Kliknij opcję Zakończ.

Mapowanie użytkowników grupy domenowej z
zabezpieczeniami
Na serwerze ESET PROTECT można zamapować grupę domen z zabezpieczeniami i umożliwić istniejącym
użytkownikom (należącym do grup domen z zabezpieczeniami) korzystanie z konsoli internetowej ESET PROTECT.
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku systemów z usługą Active Directory.
Aby uzyskać dostęp do Kreatora polityk bezpieczeństwa grupy domenowej, przejdź do obszaru Więcej >
Użytkownicy > Dodaj nowego > Nowa zamapowana polityka bezpieczeństwa grupy domenowej.
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Podstawowe
Grupa domen
W polu Nazwa wprowadź nazwę grupy. Można również wpisać Opis grupy.
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Wybierz grupę domową. Jest to grupa statyczna, która będzie automatycznie zawierać wszystkie obiekty
utworzone przez użytkowników z danej grupy domen.
Grupa domowa — Grupa domowa jest automatycznie wykrywana na podstawie przypisanego zestawu uprawnień
aktualnie aktywnego użytkownika.

Przykładowy scenariusz:
Aktualnie aktywne konto użytkownika ma prawo dostępu do zapisu dla zadania klienta instalacji
oprogramowania, a konto użytkownika Grupa domowa to "Department_1". Gdy użytkownik utworzy nowe
zadanie klienta instalacji oprogramowania, grupa "Department_1" zostanie automatycznie wybrana jako
Grupa domowa dla zadania klienta.
Jeśli wstępnie wybrana grupa domowa nie spełnia oczekiwań, można wybrać grupę domową ręcznie.
Grupa domen zostanie zdefiniowana przy użyciu identyfikatora SID grupy (identyfikatora zabezpieczeń). Kliknij
opcję Wybierz, aby wybrać grupę z listy, a następnie kliknij OK w celu potwierdzenia. Serwer ESET PROTECT musi
należeć do domeny. W przeciwnym razie lista nie będzie zawierać żadnych grup. Jeśli używasz urządzenia
wirtualnego, zapoznaj się z tym rozdziałem.
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• Jeśli usługa LDAPS nie jest dostępna, można zamapować grupę zabezpieczeń domeny poprzez:
otymczasowe dezaktywowanie ustawień usługi Active Directory w Więcej > Ustawienia > Ustawienia
zaawansowane > Active Directory.
oręczne wpisanie identyfikatora SID grupy.
• Jeśli po kliknięciu opcji Wybierz wyświetlony zostaje komunikat o błędzie, a skonfigurowano również
usługę AD, mógł upłynąć limit czasu procesów w tle. Możesz:
oWprowadzić identyfikator SID ręcznie, aby obejść problem.
oWprowadzić swoje poświadczenia AD w obszarze Więcej > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane >
Active Directory. Od tej chwili produkt ESET PROTECT będzie używać innej, szybszej metody pobierania listy
identyfikatorów SID.

Konto
Włączone — wybierz tę opcję, chyba że chcesz, aby konto było nieaktywne (przygotowane do użytku w
przyszłości).
Automatyczne wylogowanie (min) — ta opcja służy do określania czasu bezczynności (w minutach), po upływie
którego następuje wylogowanie użytkownika z konsoli internetowej.
W polach Kontaktowy adres e-mail i Kontakt telefoniczny można wpisać informacje ułatwiające identyfikację
grupy.

Zestawy uprawnień
Tutaj można ustalić kompetencje (uprawnienia) użytkowników z tej grupy.
Zestawy uprawnień są skonfigurowane dla polityki bezpieczeństwa grupy domenowej usługi Active
Directory (zamiast użytkowników indywidualnych, jak w przypadku użytkownika macierzystego).
Do polityki bezpieczeństwa grupy domenowej można przypisać wiele zestawów uprawnień.
Można wybrać wstępnie zdefiniowane kompetencje (wymienione poniżej) lub użyć niestandardowego zestawu
uprawnień.
• Zestaw uprawnień przeglądającego uprawnienia tylko do odczytu w grupie Wszystkie.
• Zestaw uprawnień administratora pełny dostęp do grupy Wszystkie.
• Zestaw uprawnień wspomaganej instalacji serwerowej minimalne uprawnienia dostępu wymagane w
przypadku wspomaganej instalacji serwerowej.
• Zestaw uprawnień przeglądającego ESET Inspect — minimalne prawa dostępu w trybie tylko do odczytu
(dla grupy Wszystkie) wymagane dla użytkownika programu ESET Inspect.
• Zestaw uprawnień serwera ESET Inspect — prawa dostępu (dla grupy Wszystkie) wymagane do procesu
instalacji programu ESET Inspect i dalszej automatycznej synchronizacji między ESET Inspect i ESET PROTECT.
• Zestaw uprawnień użytkownika ESET Inspect — prawa dostępu do zapisu (dla grupy Wszystkie)
wymagane dla użytkownika programu ESET Inspect.
Każdy zestaw uprawnień zapewnia wyłącznie uprawnienia w odniesieniu do obiektów w grupach statycznych
wybranych w zestawie uprawnień.
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Użytkownicy bez przypisanego jakiegokolwiek zestawu uprawnień nie mogą logować się do konsoli internetowej.
Wszystkie wstępnie zdefiniowane zestawy uprawnień mają przypisaną grupę Wszystkie w sekcji Grupy
statyczne. Należy wziąć to pod uwagę, przypisując je użytkownikowi. Użytkownicy będą dysponować
danymi uprawnieniami w odniesieniu do wszystkich obiektów w programie ESET PROTECT.

Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia skonfigurowane dla danego użytkownika i kliknij opcję Zakończ, aby utworzyć grupę.
Użytkownicy pojawią się w zamapowanych politykach bezpieczeństwa grupy domenowej po pierwszym
zalogowaniu.

Przypisywanie zestawu uprawnień do użytkownika
1. Istnieją dwa sposoby na przypisanie zestawu uprawnień do użytkownika:
a)Kliknij pozycję Więcej > Użytkownicy > kliknij użytkownika i wybierz pozycję >
uprawnień, aby przypisać użytkownikowi określone zestawy uprawnień.

Przypisz zestawy

b)Edytuj wybranego użytkownika w sekcji Użytkownicy, klikając pozycję Edytuj.

2. Zaznacz pole wyboru przy określonych uprawnieniach w części Nieprzypisane (dostępne) zestawy
uprawnień. Więcej informacji zawiera sekcja Zarządzanie zestawami uprawnień.
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Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Funkcja uwierzytelniania dwuskładnikowego stanowi bezpieczniejszą metodę logowania się do konsoli
internetowej ESET PROTECT i korzystania z niej. Użytkownicy z włączonym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym
muszą logować się w programie ESET PROTECT przy użyciu technologii ESET Secure Authentication lub
zewnętrznego wystawcy uwierzytelnienia.
• Nie ma ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą zalogować się w programie ESET PROTECT przy
użyciu technologii uwierzytelniania dwuskładnikowego.
• Ustawienia serwera proxy HTTP nie są stosowane w komunikacji z serwerami Secure Authentication
(uwierzytelniania dwuskładnikowego).
• Można włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe także dla konta administratora.

Wymagania wstępne
• Aby można było włączyć funkcję uwierzytelniania dwuskładnikowego dla innego użytkownika, aktualny
użytkownik musi mieć uprawnienie do zapisu w odniesieniu do takiego użytkownika. Po włączeniu funkcji
uwierzytelniania dwuskładnikowego, przed zalogowaniem się użytkownik musi samodzielnie skonfigurować
uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Użytkownicy otrzymają łącze w wiadomości SMS, które będą mogli
otworzyć w przeglądarce telefonu w celu zapoznania się z instrukcjami konfiguracji uwierzytelniania
dwuskładnikowego.
• Uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie działa bez bezpośredniego dostępu sieciowego do serwerów
uwierzytelniania dwuskładnikowego firmy ESET. Konieczne jest co najmniej zezwolenie w zaporze na
nawiązywanie połączenia z określonymi serwerami uwierzytelniania dwuskładnikowego. Serwer proxy
skonfigurowany w obszarze Więcej > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Serwer proxy HTTP nie ma
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zastosowania względem uwierzytelniania dwuskładnikowego.
Nie można używać użytkownika z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym do instalacji wspomaganych przez
serwer.

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe w przypadku użytkownika
konsoli internetowej
1. Utwórz nowego użytkownika lub wykorzystaj istniejącego.
2. Kliknij Więcej > Użytkownicy w konsoli internetowej ESET PROTECT.
3. Kliknij użytkownika i wybierz kolejno pozycje Uwierzytelnianie dwuskładnikowe >
której chcesz użyć:

Włącz i wybierz opcję,

•
ESET Secure Authentication — uwierzytelnianie dwuskładnikowe zapewnia firma ESET przy użyciu
technologiiESET Secure Authentication. Technologii ESET Secure Authentication nie trzeba wdrażać ani
instalować w danym środowisku. Program ESET PROTECT automatycznie łączy się z serwerami firmy ESET,
aby uwierzytelnić użytkowników, którzy chcą się zalogować do konsoli internetowej ESET PROTECT.
•
Zewnętrzny wystawca uwierzytelnienia — w ESET PROTECT w wersji 9.1 lub nowszej można użyć
klienta od zewnętrznego wystawcy uwierzytelniania, który obsługuje wymagany protokół TOTP.
Przetestowaliśmy następujące aplikacje: Google Authenticator, Microsoft Authenticator lub Authy.
4. Podczas logowania się użytkownika następnym razem, należy wpisać jego numer telefonu po wyświetleniu
monitu.
5. Zainstaluj aplikację mobilną ESET Secure Authentication lub aplikacji uwierzytelniającej na telefonie
komórkowym użytkownika, korzystając z łącza z SMS lub kodu QR.
6. Gdy instalujesz aplikację z użyciem tokena, Twoja instancja ESET PROTECT zostanie dodana do aplikacji.
7. Przejdź do logowania i po wyświetleniu monitu wpisz hasło jednorazowe z aplikacji mobilnej na konsoli
internetowej. Nowe hasło jednorazowe jest generowane co 30 sekund.

Rozwiązywanie problemów
Użytkownik zostanie zablokowany po dziesięciokrotnym podaniu niepoprawnego hasła jednorazowego.
Administrator może odblokować użytkownika klikając Więcej > Użytkownicy > kliknij użytkownika i wybierz
pozycję Odblokuj.
Jeśli użytkownik konsoli internetowej nie może zalogować się do konsoli internetowej za pomocą uwierzytelnienia
dwuskładnikowego, wykonaj następujące kroki:
1. Tworzenie kopii zapasowej bazy danych ESET PROTECT.
2. Wybierz odpowiednią opcję:
• Numer telefonu skonfigurowany na potrzeby uwierzytelniania dwuskładnikowego jest dostępny:
a)Podczas logowania do konsoli internetowej kliknij Resetuj token w wyskakującym oknie uwierzytelniania
dwuskładnikowego.
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b)Na numer telefonu skonfigurowany dla uwierzytelniania dwuskładnikowego wysyłana jest wiadomość
weryfikacyjna.
Nie można zmienić numeru telefonu przechowywanego w bazie danych ESET PROTECT. Jeśli telefon jest
niedostępny, wykonaj poniższe czynności.
• Numer telefonu skonfigurowany na potrzeby uwierzytelniania dwuskładnikowego jest niedostępny
(telefon został zgubiony, zniszczony itp.)
a)Zresetuj hasło konsoli internetowej, aby wyłączyć uwierzytelnianie 2FA na koncie administratora.

Stan innych kont użytkowników ESET PROTECT korzystających z 2FA pozostaje niezmieniony.
b)Użytkownik może zalogować się do konsoli internetowej bez 2FA, a następnie ponownie włączyć 2FA po
zalogowaniu.

Zestawy uprawnień
Zestaw uprawnień odzwierciedla uprawnienia użytkowników uzyskujących dostęp do konsoli internetowej ESET
PROTECT. Definiują one działania, które użytkownik może wykonać w konsoli internetowej, oraz dane, które może
wyświetlać. Użytkownicy macierzyści dysponują własnym zestawem uprawnień, natomiast użytkownicy domeny
otrzymują uprawnienia zamapowanej grupy zabezpieczeń, do której należą. Każdy zestaw uprawnień ma
przypisaną domenę zastosowania (grupy statyczne). Uprawnienia wybrane w sekcji Funkcjonalność będą
stosowane do obiektów w grupach, które ustawiono w sekcji Grupy statyczne dla każdego użytkownika, któremu
przypisano dany zestaw uprawnień. Dostęp do określonej grupy statycznej automatycznie oznacza dostęp do
wszystkich jej podgrup. Prawidłowa konfiguracja grup statycznych umożliwia tworzenie oddzielnych gałęzi dla
administratorów lokalnych (zobacz przykład).
Użytkownik możne mieć przypisany zestaw uprawnień, nawet go nie widząc. Zestaw uprawnień to również obiekt
zapisywany automatyczne w grupie domowej użytkownika, który go utworzył. Po utworzeniu konta użytkownika
dany użytkownik zostaje zapisany jako obiekt w grupie domowej użytkownika, który utworzył konto.
Użytkowników tworzy zazwyczaj administrator, są więc zapisywani w grupie Wszystkie.
Zestawy uprawnień sumują się. W przypadku przypisania większej liczby zestawów uprawnień do jednego
użytkownika suma wszystkich zestawów uprawnień określa dostęp, jakim dysponuje użytkownik.

Łączenie kolejnych zestawów uprawnień
Ostateczny dostęp do obiektu, jakim dysponuje użytkownik, jest połączeniem wszystkich przypisanych do niego
zestawów uprawnień. Do użytkownika przypisano na przykład dwa zestawy uprawnień, jeden do grupy domowej
z pełnymi uprawnieniami, a drugi do grupy komputerów z uprawnieniami do odczytu i użycia obszaru komputer i
grupy. Użytkownik może uruchomić wszystkie zadania z grupy domowej na komputerach w drugiej grupie.
W ujęciu ogólnym użytkownik może uruchomić obiekty z jednej grupy statycznej w odniesieniu do obiektów w
innej grupie statycznej, jeśli ma uprawnienia do danego typu obiektu w danej grupie.

Przycisk filtra grupy dostępu pozwala użytkownikom na wybieranie grupy
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statycznej i filtrowanie wyświetlanych obiektów według grupy, w której się znajdują.
Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Dobre praktyki podczas pracy z uprawnieniami:
• Nigdy nie należy przyznawać uprawnień dostępu do obszaru ESET PROTECT Ustawienia serwera
niedoświadczonym użytkownikom — dostępem do niego powinien dysponować wyłącznie administrator.
• Należy rozważyć ograniczenie dostępu do obszaru Zadania klienta > Uruchomienie polecenia — jest to
zadanie umożliwiające wykonywanie zaawansowanych działań, które może zostać niewłaściwie
wykorzystane.
• Użytkownicy niebędący administratorami nie powinni mieć uprawnień do obszarów Zestawy uprawnień,
Użytkownicy macierzyści i Ustawienia.
• Jeśli jest wymagany bardziej złożony model uprawnień, warto utworzyć więcej zestawów uprawnień i
odpowiednio je przypisać.
Ważne: uprawnienie Dziennik inspekcji umożliwia użytkownikowi wyświetlanie zarejestrowanych akcji
wszystkich innych użytkowników i domen, nawet tych związanych z zasobami, do których wyświetlania
użytkownik nie ma wystarczających praw.
Po ustawieniu uprawnień do funkcji serwera ESET PROTECT użytkownikom można przypisać uprawnienia do
odczytu, używania i zapisu w obszarze Grupy użytkowników.

Duplikacja
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Aby można było duplikować obiekty, użytkownik musi mieć uprawnienie Odczyt do pierwotnego obiektu
oraz uprawnienie Zapis w grupie domowej dla tego typu działania.
Janusz, użytkownik z grupą domową Grupa Janusza, chce zduplikować obiekt Polityka 1 pierwotnie
utworzony przez użytkownika Leszek — polityka została więc zapisana automatycznie w grupie domowej
Leszka Grupa Leszka.
1.Utwórz nową grupę statyczną. Nadaj jej nazwę, na przykład Polityki udostępnione.
2.Przypisz użytkownikom Janusz i Leszek uprawnienie Odczyt dla obszaru Polityki w grupie Polityki
udostępnione.
3.Leszek przeniesie obiekt Polityka 1 do grupy Polityki udostępnione.
4.Przypisz użytkownikowi Janusz uprawnienie Zapis dla obszaru Polityki w jego grupie domowej.
5.Janusz może teraz zduplikować obiekt Polityka 1, który pojawi się w jego grupie domowej.

Różnica między uprawnieniami do używania i zapisu
Jeśli administrator nie chce zezwolić użytkownikowi Janusz na modyfikowanie polityk w grupie Polityki
udostępnione, musi utworzyć następujący zestaw uprawnień:
• Funkcjonalność Polityki: Wybrane uprawnienia Odczyt i Użycie
• Grupy statyczne: Polityki udostępnione
Po otrzymaniu tych uprawnień użytkownik Janusz będzie mógł uruchamiać polityki, ale nie będzie mógł ich
edytować ani usuwać oraz tworzyć nowych polityk. Gdyby administrator dodał uprawnienie Zapis, Janusz
mógłby tworzyć nowe polityki, edytować je oraz usuwać w wybranej grupie statycznej (Polityki
udostępnione).

Zarządzanie zestawami uprawnień

Aby zarządzać zestawem uprawnień, kliknij zestaw uprawnień i wybierz jedną z dostępnych czynności:
Zestaw uprawnień
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•

Pokaż szczegóły — wyświetlenie szczegółów zestawu uprawnień.

•

Zapisz w dzienniku - Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

•

Tagi — Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

•

Edytuj — edytowanie zestawu uprawnień.

•
Zduplikuj — utworzenie duplikatu zestawu uprawnień, który można zmodyfikować i przypisać
odpowiedniemu użytkownikowi. Duplikat zostanie zapisany w grupie domowej użytkownika, który dokonał
duplikacji.
•

Usuń — usunięcie zestaw uprawnień.

Przypisania
•

Pokaż użytkowników macierzystych — wyświetlenie listy przypisanych użytkowników macierzystych.

•
Pokaż zmapowane grupy zabezpieczeń — wyświetlenie listy przypisanych zmapowanych polityk
bezpieczeństwa grupy domenowej.

Uprawnienia dostępu
•

Grupa dostępu >

Przenieś — przeniesienie zestawu uprawnień do innej grupy statycznej.

Wszystkie wstępnie zdefiniowane zestawy uprawnień mają przypisaną grupę Wszystkie w sekcji Grupy
statyczne. Należy wziąć to pod uwagę, przypisując je użytkownikowi. Użytkownicy będą dysponować
danymi uprawnieniami w odniesieniu do wszystkich obiektów w programie ESET PROTECT.

Tworzenie lub edytowanie zestawu uprawnień
Aby utworzyć nowy zestaw uprawnień, kliknij opcję Nowy. Aby edytować istniejący zestaw uprawnień, wybierz
odpowiedni zestaw uprawnień i kliknij przycisk Edytuj.

Podstawowe
Wprowadź nazwę zestawu (ustawienie obowiązkowe). Można również dodać opis i znaczniki.
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.

Grupy statyczne
Można wybrać grupę statyczną (lub wiele grup statycznych) lub utworzyć nową grupę, która przyjmie tę
kompetencję. Uprawnienia zaznaczone w sekcji Funkcjonalność będą stosowane do obiektów w grupach
wybranych w tej sekcji.
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Funkcjonalność
Zaznacz poszczególne moduły, do których chcesz udzielić dostępu. Użytkownik o tych kompetencjach będzie miał
dostęp do określonych zadań. Można również ustawić inne uprawnienia dla każdego typu zadania serwera i
zadania klienta. Dostępne są cztery wstępnie zdefiniowane zestawy funkcjonalności. Wybierz jeden z czterech
zestawów lub ręcznie zaznacz pola wyboru funkcjonalności.
Nadanie uprawnienia Zapis powoduje automatyczne nadanie uprawnień Użycie i Odczyt. Nadanie uprawnienia
Użycie powoduje automatyczne nadanie uprawnienia Odczyt.

Grupy użytkowników
Może zostać dodana grupa użytkowników (lub wiele grup użytkowników), których parametry mogą być użyte w
ramach polityki (na przykład Zarządzanie urządzeniami mobilnymi ESET dla systemu iOS lub Tryb wstrzymania
polityk.

Użytkownicy
Należy wybrać użytkownika, któremu zostanie przypisany zestaw uprawnień. Wszyscy dostępni użytkownicy są
wyszczególnieni z lewej strony. Wybierz określonych użytkowników lub wybierz wszystkich użytkowników przy
użyciu przycisku Dodaj wszystkich. Użytkownicy przypisani są wyszczególnieni po prawej stronie. Przypisanie
użytkownika nie jest wymagane na tym etapie — można zrobić to później.

Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia skonfigurowane w odniesieniu do tych kompetencji i kliknij przycisk Zakończ. Zestaw
uprawnień zostanie zapisany w grupie domowej użytkownika, który go utworzył.
Opcja Zapisz jako tworzy nowy zestaw uprawnień na podstawie edytowanego zestawu uprawnień. Dla nowego
zestawu uprawnień należy podać nazwę.

Lista uprawnień
Typy uprawnień
Podczas tworzenia lub edytowania uprawnień w obszarze Więcej > Zestawy uprawnień > Nowe / Edytuj >
Funkcja można korzystać z listy wszystkich dostępnych uprawnień. Uprawnienia dotyczące konsoli internetowej
ESET PROTECT są podzielone na kategorie, na przykład Grupy i komputery, Polityki, Zadania klienta, Raporty,
Powiadomienia itp. Zestawy uprawnień umożliwiają dostęp do odczytu, używania lub zapisu. Założenia ogólne:
Uprawnienia Odczyt sprawdzają się w przypadku użytkowników dokonujących audytu. Mogą oni wyświetlać dane,
ale nie mogą wprowadzać zmian.
Uprawnienia Użycie umożliwiają używanie obiektów i uruchamianie zadań, ale nie pozwalają na ich
modyfikowanie ani usuwanie.
Uprawnienia Zapis umożliwiają użytkownikom modyfikowanie odpowiednich obiektów i/lub ich duplikację.
Niektóre typy uprawnień (wymienione poniżej) sterują procesem, nie obiektem. Oznacza to, że działają na
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poziomie globalnym, więc będą działać niezależnie od tego, do której grupy statycznej zostało zastosowane
uprawnienie. Jeśli użytkownik ma uprawnienia do procesu, może go używać tylko w przypadku obiektów, do
których ma wystarczające uprawnienia. Na przykład uprawnienie Eksportuj raport do pliku powoduje włączenie
funkcji eksportowania. Jednak dane zawarte w raporcie są określane przez inne uprawnienia.
Aby prawidłowo wykonać zadania, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy, w którym przedstawiono
przykłady zadań i zestawów uprawnień.
Funkcjonalności, do których bieżący użytkownik nie ma uprawnień dostępu, są niedostępne (wyszarzone).
Użytkownicy mogą mieć przypisane uprawnienia w przypadku następujących procesów:
• Wdrażanie agenta
• Raporty i panel kontrolny (tylko funkcja panelu kontrolnego będzie dostępna, a szablony, których można
używać, nadal zależą od dostępnych grup statycznych)
• Wysyłanie wiadomości e-mail
• Eksportowanie raportu do pliku
• Wysyłanie komunikatu SNMP Trap
• Ustawienia serwera
• ESET Inspect Administrator
• ESET Inspect Użytkownik

Typy funkcjonalności:
Grupy i komputery
Odczyt — wyświetlanie listy komputerów, grup i komputerów w grupie.
Użycie — używanie komputera/grupy jako obiektu docelowego polityki lub zadania.
Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie komputerów. Obejmuje to również zmienianie nazwy komputera
lub grupy.

ESET Inspect Administrator
Zapis — wykonywanie czynności administracyjnych w programie ESET Inspect.

ESET Inspect Użytkownik
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Odczyt — dostęp tylko do odczytu do programu ESET Inspect.
Zapis — dostęp do programu ESET Inspect w trybie odczytu i zapisu.

Zestawy uprawnień
Odczyt — odczytywanie listy zestawów uprawnień i zawartych w nich uprawnień dostępu.
Użycie — przypisywanie zestawów uprawnień do użytkowników oraz anulowanie ich przypisania.
Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zestawów uprawnień.

Podczas przypisywania zestawu uprawnień do użytkownika lub anulowania takiego przypisania w obszarach
Grupy domenowe i Użytkownicy macierzyści wymagane jest uprawnienie Zapis.

Grupy domen
Odczyt — wyświetlanie listy grup domen.
Użyj
Zapis — przyznawanie/cofanie zestawów uprawnień. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie grup domen.

Użytkownicy macierzyści
Odczyt — wyświetlanie listy użytkowników macierzystych.
Użyj
Zapis — przyznawanie/cofanie zestawów uprawnień. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników
macierzystych.

Wdrażanie agenta
Użycie — przyznawanie dostępu do wdrażania agenta przy użyciu opcji Szybkie łącza lub ręczne dodawanie
komputerów klienckich w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Zapisane instalatory
Odczyt — wyświetlanie listy zapisanych instalatorów.
Użycie — eksportowanie zapisanych instalatorów.
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Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zapisanych instalatorów.

Certyfikaty
Odczyt — odczytywanie listy certyfikatów równorzędnych i certyfikatów urzędów certyfikacji.
Użycie — eksportowanie urzędów certyfikacji i certyfikatów równorzędnych oraz używanie ich w instalatorach i
zadaniach.
Zapis — tworzenie nowych certyfikatów równorzędnych i urzędów certyfikacji oraz ich wycofywanie.

Zadania serwera i elementy wyzwalające
Odczyt — odczytywanie listy zadań oraz ich ustawień (z wyjątkiem pól zawierających poufne dane, takie jak
hasła).
Użycie — wykonywanie istniejących zadań za pomocą funkcji Uruchom teraz (jako bieżący użytkownik zalogowany
do konsoli internetowej).
Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zadań serwera.
Kategorie można rozwijać, klikając znak
typów.

. Można też wybierać zadania serwera należące do jednego lub wielu

Zadania klienta
Odczyt — odczytywanie listy zadań oraz ich ustawień (z wyjątkiem pól zawierających poufne dane, takie jak
hasła).
Użycie — planowanie wykonywania istniejących zadań klienta oraz anulowanie ich wykonywania. Należy
pamiętać, że przypisywanie zadań obiektom docelowym (komputerom lub grupom) oraz anulowanie przypisania
wymaga dodatkowego uprawnienia Użycie w odniesieniu do odpowiednich obiektów docelowych.
Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie istniejących zadań klienta. Należy pamiętać, że przypisywanie
zadań obiektom docelowym (komputerom lub grupom) oraz anulowanie przypisania wymaga dodatkowego
uprawnienia Użycie w odniesieniu do odpowiednich obiektów docelowych.
Kategorie można rozwijać, klikając znak plusa
wielu typów.

. Można też wybierać zadania klienta należące do jednego lub

Szablony grup dynamicznych
Odczyt — odczytywanie listy szablonów grup dynamicznych.
Użycie — używanie istniejących szablonów grup dynamicznych.
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Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie szablonów grup dynamicznych.

Odzyskiwanie szyfrowania
Odczyt
Użycie — zarządzanie procesem odzyskiwania szyfrowania.

Raporty i panel kontrolny
Odczyt — wyświetlanie listy szablonów raportów oraz ich kategorii. Generowanie raportów na podstawie
szablonów. Odczytywanie własnych paneli kontrolnych na podstawie paneli domyślnych.
Użycie — modyfikowanie własnych paneli kontrolnych za pomocą dostępnych szablonów raportów.
Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie szablonów raportów oraz ich kategorii. Modyfikowanie
domyślnych paneli kontrolnych.

Polityki
Odczyt — odczytywanie listy polityk oraz zawartych w nich konfiguracji.
Użycie — przypisywanie istniejących polityk do obiektów docelowych i anulowanie ich przypisania. Należy
pamiętać, że jest wymagane dodatkowe uprawnienie Użycie w odniesieniu do odpowiednich obiektów
docelowych.
Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie polityk.

Wysyłanie wiadomości e-mail
Użycie — wysyłanie wiadomości e-mail. Uprawnienie to jest przydatne w przypadku korzystania z zadań serwera
obejmujących powiadomienia i generowanie raportów.

Wysyłanie komunikatu SNMP Trap
Użycie — wysyłanie komunikatów SNMP Trap (użyteczne do powiadomień).

Eksportowanie raportu do pliku
Użycie — zapisywanie raportów w systemie plików na komputerze z serwerem ESET PROTECT. Uprawnienie to
jest przydatne w przypadku korzystania z zadań serwera obejmujących generowanie raportów.
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Licencje
Odczyt — odczytywanie listy licencji oraz statystyk ich użycia.
Użycie — używanie licencji w celu aktywacji.
Zapis — dodawanie i usuwanie licencji. Grupa domowa użytkownika musi być grupą Wszystkie. Domyślnie
działania te może wykonywać tylko administrator.

Powiadomienia
Odczyt — odczytywanie listy powiadomień oraz ich ustawień.
Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie powiadomień. W celu prawidłowej obsługi powiadomień może być
wymagane dodatkowe uprawnienie Użycie w odniesieniu do funkcji Wyślij komunikat SNMP Trap lub Wyślij
wiadomość e-mail, w zależności od konfiguracji funkcji powiadomień.

Ustawienia serwera
Odczyt — odczytywanie ustawień serwera ESET PROTECT.
Zapis — modyfikowanie ustawień serwera ESET PROTECT.

Zapisz w dzienniku
Odczyt — Wyświetl dziennik inspekcji i przeczytaj raport dziennika inspekcji.

Nadane uprawnienia związane z funkcjami ESET Inspect
Lista poszczególnych funkcji ESET Inspect, do których użytkownik będzie miał dostęp. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika ESET Inspect. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje
uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect.

Certyfikaty
Certyfikaty stanowią ważną część programu ESET PROTECT, ponieważ są wymagane do bezpiecznej komunikacji
między komponentami ESET PROTECT, a serwerem ESET PROTECT, a także do nawiązywania bezpiecznego
połączenia z konsolą internetową ESET PROTECT.
Aby wszystkie komponenty mogły komunikować się poprawnie, certyfikaty równorzędne muszą być ważne
i podpisane przez ten sam urząd certyfikacji.
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Więcej informacji na temat certyfikatów w ESET PROTECT zawiera ten artykuł w bazie wiedzy.
W przypadku certyfikatów dostępnych jest kilka opcji:
• Można użyć certyfikatów utworzonych automatycznie podczas instalacji programu ESET PROTECT.
• Można utworzyć nowy urząd certyfikacji lub zaimportować klucz publiczny, który będzie używany do
podpisywania certyfikatów równorzędnych w przypadku każdego komponentu (agent ESET Management,
serwer ESET PROTECT, narzędzie ESET PROTECT MDM).
• Można użyć niestandardowego urzędu certyfikacji i niestandardowych certyfikatów.

Jeśli jest planowana migracja z serwera ESET PROTECT na nowy serwer, należy wyeksportować wszystkie
używane urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESET PROTECT lub utworzyć ich kopie zapasowe. W
przeciwnym razie żaden z komponentów ESET PROTECT nie będzie mógł się komunikować z nowym
serwerem ESET PROTECT.
W konsoli internetowej ESET PROTECT można utworzyć nowy urząd certyfikacji oraz certyfikaty równorzędne. W
tym przewodniku znajdują się łącza do odpowiednich instrukcji, które należy wykonać:
• Tworzenie nowego urzędu certyfikacji
oImportowanie klucza publicznego
oEksportowanie klucza publicznego
oEksportowanie klucza publicznego w formacie BASE64
• Tworzenie nowego certyfikatu równorzędnego
oTworzenie certyfikatu
oEksportowanie certyfikatu
oTworzenie certyfikatu APN/ABM
oOdwoływanie certyfikatu
oUżywanie certyfikatu
oUstawianie nowego certyfikatu serwera ESET PROTECT
oUżywanie certyfikatów niestandardowych w programie ESET PROTECT
oCertyfikat, który wkrótce wygaśnie — raportowanie i zastępowanie
System macOS/OS X nie obsługuje certyfikatów o dacie ważności 19 stycznia 2038 r. lub późniejszej. Agent
ESET Management w systemie macOS / OS X nie obsługuje nawiązywania połączenia z serwerem ESET
PROTECT.
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W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych podczas instalacji komponentów
oprogramowania ESET PROTECT wartość pola Ważność to 2 dni przed utworzeniem certyfikatu.
W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych w konsoli internetowej ESET
PROTECT wartość pola Ważność to 1 dzień przed utworzeniem certyfikatu. Powodem jest uwzględnienie
wszystkich możliwych różnic czasu między systemami, których to dotyczy.
Na przykład urząd certyfikacji i certyfikat utworzone 12 stycznia 2017 roku podczas instalacji mają wstępnie
zdefiniowaną wartość pola Ważność od 00:00:00 10 stycznia 2017 roku, a urząd certyfikacji i certyfikat
utworzone 12 stycznia 2017 roku w konsoli internetowej ESET PROTECT mają wstępnie zdefiniowaną
wartość pola Ważność od 00:00:00 11 stycznia 2017 roku.

Certyfikaty równorzędne
Jeśli w systemie istnieje urząd certyfikacji, należy utworzyć certyfikat równorzędny dla indywidualnych
komponentów oprogramowania ESET PROTECT. Każdy komponent (agent ESET Management i serwer ESET
PROTECT) wymaga określonego certyfikatu.
Nowy
Ta opcja umożliwia utworzenie nowego certyfikatu. Certyfikaty są używane przez agenta ESET Management oraz
serwer ESET PROTECT.
Certyfikat APN/ABM
Ta opcja umożliwia utworzenie nowego certyfikatu APN/ABM. Certyfikat ten jest używany przez narzędzie MDM.
Czynność ta wymaga ważnej licencji.
Używanie certyfikatu
Można również sprawdzić, które klienty używają tego certyfikatu ESET PROTECT.
Tagi
Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).
Edytuj
Ta opcja umożliwia edytowanie opisu istniejącego certyfikatu znajdującego się na liście.
Zapisz w dzienniku
Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.
Eksportuj /

Eksportuj jako Base64

Wyeksportuj certyfikat jako plik pfx lub txt (Base64). Plik ten jest niezbędny w przypadku instalacji agenta ESET
Management lokalnie na komputerze lub podczas instalacji narzędzia MDM.
Odwołaj
Aby zaprzestać używania certyfikatu, należy wybrać opcję Odwołaj. Ta opcja powoduje trwałe unieważnienie
certyfikatu i dodanie go do czarnej listy. Informacja ta jest wysyłana do agentów ESET Management podczas
następnego połączenia. Odwołane certyfikaty nie są akceptowane w oprogramowaniu ESET PROTECT.
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Pamiętaj, aby przed odwołaniem certyfikatu upewnić się, że nie korzysta z niego żaden z pozostałych
agentów ESET Management (lub innych komponentów). Po odwołaniu certyfikatu komponenty nie będą
obsługiwać nawiązywania połączenia z serwerem ESET PROTECT. Aby przywrócić ich funkcjonalność,
zainstaluj ponownie komponenty przy użyciu ważnego certyfikatu.
Grupa dostępu
Certyfikat lub urząd certyfikacji można przenieść do innej grupy. Element taki zostanie udostępniony
użytkownikom o wystarczających uprawnieniach w odniesieniu do takiej grupy. Aby łatwo znaleźć grupę domową
certyfikatu, należy wybrać certyfikat i kliknąć pozycję
Grupa dostępu w menu rozwijanym. Grupa domowa
certyfikatu jest wyświetlana w pierwszym wierszu menu wyskakującego (np. /Wszystkie/Kraków. Aby uzyskać
więcej informacji na temat udostępniania certyfikatów, należy zapoznać się z przykładowym scenariuszem.
Zostaną wyświetlone wyłącznie certyfikaty znajdujące się w grupie domowej użytkownika (jeśli użytkownik
ma uprawnienie Odczyt w odniesieniu do certyfikatów). Certyfikaty utworzone podczas instalacji programu
ESET PROTECT znajdują się w grupie Wszystkie i dostęp do nich mają wyłącznie administratorzy.
Kliknij przycisk Pokaż odwołane, aby wyświetlić wszystkie odwołane certyfikaty.
Certyfikat agenta na potrzeby wspomaganej instalacji serwerowej — ten certyfikat jest generowany podczas
instalacji serwera, jeśli wybrano opcję Generuj certyfikaty.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Tworzenie nowego certyfikatu
W ramach procesu instalacji program ESET PROTECT wymaga utworzenia certyfikatu równorzędnego dla
agentów. Te certyfikaty są używane do uwierzytelniania komunikacji między agentem na urządzeniu klienckim a
serwerem ESET PROTECT.
Istnieje jeden wyjątek: nie można utworzyć ręcznie certyfikatu agenta na potrzeby wspomaganej instalacji
serwerowej. Certyfikat ten jest generowany podczas instalacji serwerowej, o ile została wybrana opcja
Generuj certyfikaty.
Aby utworzyć nowy certyfikat w konsoli internetowej ESET PROTECT, przejdź do obszaru Więcej > Certyfikaty
równorzędne i kliknij kolejno opcje Czynności > Nowa.

Podstawowe
Opis — opis typu certyfikatu.
Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Produkt — z menu rozwijanego należy wybrać typ certyfikatu, który ma zostać utworzony.
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Host — pozostaw wartość domyślną (gwiazdkę) w polu Host, aby zezwolić na dystrybucję certyfikatu bez
uwzględnienia konkretnej nazwy DNS i adresu IP.
Podczas tworzenia certyfikatu MDM należy wypełnić pola adresu IP lub nazwy hosta urządzenia hosta
MDM. Wartość domyślna (gwiazdka) jest nieprawidłowa w przypadku tego typu certyfikatu.
Hasło — zalecamy pozostawienie tego pola pustego. Można jednak ustawić hasło certyfikatu, którego podanie
będzie wymagane przy próbie aktywowania przez komputery klienckie.
Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny
podczas inicjowania agenta.

Atrybuty (podmiot)
Te pola nie są obowiązkowe. Przy ich użyciu można jednak podać bardziej szczegółowe informacje na temat
certyfikatu.
Nazwa pospolita — ta wartość powinna zawierać ciąg „agent” lub „server”, zależnie od wybranego produktu. W
razie potrzeby można wprowadzić opisową informację dotyczącą certyfikatu. Wprowadź wartości w polach
Ważność od oraz Ważność do, aby zapewnić ważność certyfikatu.
W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych podczas instalacji komponentów
oprogramowania ESET PROTECT wartość pola Ważność to 2 dni przed utworzeniem certyfikatu.
W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych w konsoli internetowej ESET
PROTECT wartość pola Ważność to 1 dzień przed utworzeniem certyfikatu. Powodem jest uwzględnienie
wszystkich możliwych różnic czasu między systemami, których to dotyczy.
Na przykład urząd certyfikacji i certyfikat utworzone 12 stycznia 2017 roku podczas instalacji mają wstępnie
zdefiniowaną wartość pola Ważność od 00:00:00 10 stycznia 2017 roku, a urząd certyfikacji i certyfikat
utworzone 12 stycznia 2017 roku w konsoli internetowej ESET PROTECT mają wstępnie zdefiniowaną
wartość pola Ważność od 00:00:00 11 stycznia 2017 roku.

Podpisywanie
Do wyboru są dwie metody podpisywania:
• Urząd certyfikacji — podpisywanie przy użyciu urzędu certyfikacji ESET PROTECT (urząd certyfikacji
utworzony podczas instalacji programu ESET PROTECT).
oZ listy urzędów certyfikacji wybierz urząd certyfikacji ESET PROTECT
oUtwórz nowy urząd certyfikacji
• Niestandardowy plik pfx — aby użyć niestandardowego pliku .pfx, kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz
niestandardowy plik .pfx i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Prześlij, by przesłać ten certyfikat na serwer. Nie
można użyć niestandardowego certyfikatu.

Aby podpisać nowy certyfikat przy użyciu urzędu certyfikacji ESET PROTECT (utworzonego podczas instalacji
programu ESET PROTECT) w urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT, należy wypełnić pole Hasło urzędu
certyfikacji. Jest to hasło określone podczas konfiguracji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.
369

Podsumowanie
Sprawdź wprowadzone informacje dotyczące certyfikatu i kliknij przycisk Zakończ. Certyfikat został pomyślnie
utworzony i jest dostępny na liście certyfikatów, których można użyć podczas instalacji agenta. Certyfikat zostanie
utworzony w grupie domowej użytkownika.
Zamiast tworzyć nowy certyfikat możesz użyć opcji importowania klucza publicznego, eksportowania klucza
publicznego lub eksportowania certyfikatu równorzędnego.

Eksportowanie certyfikatu równorzędnego
Eksportowanie certyfikatów równorzędnych
1.Wybierz z listy certyfikat równorzędny, którego chcesz użyć i zaznacz pole wyboru obok niego.
2.Z menu kontekstowego wybierz opcję Eksportuj. Certyfikat zostanie wyeksportowany (wraz z kluczem
prywatnym) w postaci pliku .pfx. Wpisz nazwę certyfikatu i kliknij przycisk Zapisz.

Wyeksportuj jako Base64 z certyfikatów równorzędnych
Certyfikaty dla komponentów są dostępne w konsoli internetowej ESET PROTECT. Aby skopiować zawartość
certyfikatu w formacie Base64, kliknij kolejno polecenia Więcej > Certyfikaty równorzędne, a następnie wybierz
certyfikat i kliknij polecenie Wyeksportuj jako Base64. Możesz także pobrać certyfikat kodowany za pomocą
Base64 jako plik. Powtórz ten krok w przypadku pozostałych certyfikatów komponentów, a także w przypadku
urzędu certyfikacji.

Aby eksportować certyfikaty, użytkownik musi mieć uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty. Aby
uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełną listą uprawnień.

Certyfikat APN/ABM
Certyfikat APN (Apple Push Notification) / ABM (Apple Business Manager) jest używany przez narzędzie ESET
PROTECT MDM do rejestracji urządzeń z systemem iOS. Aby rejestrować urządzenia z systemem iOS w programie
ESET PROTECT, należy najpierw utworzyć certyfikat Apple Push Certificate i uzyskać jego podpis od firmy Apple.
Ponadto należy się upewnić, że rozwiązanie ESET PROTECT ma ważną licencję.
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Kliknij kartę Więcej, wybierz pozycję Certyfikaty równorzędne, kliknij pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję
Certyfikat APN/ABM.
Do otrzymania certyfikatu APN jest potrzebny identyfikator Apple ID. Firma Apple wymaga tego
identyfikatora w celu uzyskania podpisu certyfikatu.
Certyfikat APN jest ważny przez jeden rok. Jeśli Twój certyfikat niedługo wygasa, wykonaj poniższe
czynności, a w kroku 2 części Certyfikat wybierz opcję Odnów.
Do uzyskania tokenu rejestracji ABM jest potrzebne konto Apple ABM.

Tworzenie żądania
Określ atrybuty certyfikatu (kod kraju, nazwa organizacji itd.) i kliknij opcję Prześlij żądanie.

Pobierz
Pobierz żądanie podpisania certyfikatu (Certification Signing Request, CSR) i klucz prywatny.
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Certyfikat
1.Otwórz Portal certyfikatów firmy Apple (Apple Push Certificates Portal) i zaloguj się przy użyciu
identyfikatora Apple ID.
2.Kliknij opcję Tworzenie certyfikatu.
3.Wprowadź uwagi (opcjonalnie). Kliknij przycisk Wybierz plik i prześlij plik CSR pobrany w poprzednim
kroku, a następnie kliknij przycisk Przesyłanie.
4.Po jakimś czasie zostanie wyświetlony nowy ekran potwierdzenia zawierający powiadomienie o
pomyślnym utworzeniu certyfikatu APNS dla serwera zarządzania urządzeniami mobilnymi ESET.
5.Kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik .pem w komputerze.
6.Zamknij portal certyfikatów Apple Push i przejdź do sekcji Przesyłanie poniżej.

Certyfikat APNS jest wymagany zarówno w przypadku polityk MDC objętych programem ABM, jak i
niekorzystających z tego programu.
Wykonaj te instrukcje, aby utworzyć certyfikat rejestracji ABM.

Przesyłanie
Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków możesz utworzyć politykę Modułu zarządzania urządzeniami
mobilnymi, umożliwiającą aktywację usług APNS na potrzeby rejestracji urządzeń z systemem iOS. Następnie
możesz zarejestrować dowolne urządzenie z systemem iOS, otwierając stronę
https://<mdmcore>:<enrollmentport>/unique_enrollment_token w przeglądarce na urządzeniu.
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Pokazywanie odwołanych
Na tej liście znajdują się wszystkie certyfikaty, które zostały utworzone, a następnie unieważnione przez serwer
ESET PROTECT. Odwołane certyfikaty zostaną automatycznie usunięte z głównego ekranu Certyfikat
równorzędny. Kliknij Pokaż odwołane, aby zobaczyć certyfikaty, które zostały odwołane z okna głównego.
Aby odwołać certyfikat, należy wykonać poniższe czynności:
1. Przejdź do obszaru Więcej > Certyfikaty równorzędne, wybierz certyfikat i kliknij przycisk Odwołaj.

2. Określ przyczynę odwołania i kliknij pozycję Odwołaj.
3. Kliknij przycisk OK. Certyfikat zniknie z listy certyfikatów równorzędnych. Aby zobaczyć wcześniej odwołane
certyfikaty, kliknij przycisk Pokaż odwołane.

Ustawianie nowego certyfikatu serwera ESET PROTECT
Certyfikat serwera ESET PROTECT jest tworzony podczas instalacji i dystrybuowany do agentów ESET
Management oraz innych komponentów, aby umożliwić komunikację z serwerem ESET PROTECT. W razie
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potrzeby można skonfigurować serwer ESET PROTECT tak, aby używał innego certyfikatu równorzędnego. Można
użyć certyfikatu serwera ESET PROTECT (wygenerowanego automatycznie podczas instalacji) lub certyfikatu
niestandardowego. Certyfikat serwera ESET PROTECT jest konieczny do nawiązania bezpiecznego połączenia TLS i
uwierzytelnienia. Certyfikat serwera służy do sprawdzenia, czy agenty ESET Management i serwery proxy ESET
PROTECT nie łączą się z nieuprawnionym serwerem.
1.Kliknij kolejno pozycje Więcej > Ustawienia, rozwiń sekcję Połączenie i wybierz opcję Zmień certyfikat.

2.Wybierz spośród dwóch typów certyfikatów równorzędnych:
• Certyfikat ESET Management — kliknij Otwórz listę certyfikatów i wybierz certyfikat, którego chcesz użyć.
• Certyfikat niestandardowy — przejdź do certyfikatu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk OK i
Zapisz. W przypadku przeprowadzania migracji wybierz certyfikat serwera ESET PROTECT (plik .pfx)
wyeksportowany ze starego serwera ESET PROTECT.
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3.Uruchom ponownie usługę serwera ESET PROTECT przeczytaj nasz artykuł bazy wiedzy.

Używanie certyfikatów niestandardowych w programie
ESET PROTECT
Jeśli użytkownik ma własną infrastrukturę klucza publicznego (Public Key Infrastructure, PKI), a program ESET
PROTECT ma używać certyfikatów niestandardowych na potrzeby komunikacji między komponentami, należy
zapoznać się z poniższym przykładem. W przykładzie użyto systemu Windows Server 2012 R2. Zrzuty ekranu mogą
się różnić w innych wersjach systemu Windows, ale ogólny przebieg procedury pozostaje niezmieniony.
• Nie używaj certyfikatów o krótkiej ważności (na przykład certyfikatów Let's Encryptważnych przez 90
dni), aby uniknąć skomplikowanej procedury ich częstego zastępowania.
• Jeśli zarządzasz urządzeniami mobilnymi, nie zalecamy stosowania certyfikatów podpisanych
samodzielnie (w tym tych podpisanych przez urząd certyfikacji ESET PROTECT), ponieważ nie wszystkie
urządzenia mobilne umożliwiają użytkownikom akceptowanie takich certyfikatów. Zalecamy użycie
certyfikatu niestandardowego dostarczonego przez niezależny urząd certyfikacji.
Do tworzenia nowych certyfikatów podpisanych samodzielnie można użyć OpenSSL. Więcej informacji
zawiera ten artykuł bazy wiedzy.
Wymagane role serwera:
• Usługi domenowe Active Directory (AD DS)
• Usługi certyfikatów Active Directory (AD CS) z zainstalowanym autonomicznym głównym urzędem
certyfikacji.

1. Otwórz Konsolę zarządzania i dodaj przystawkę Certyfikaty:
a)Zaloguj się na serwerze jako członek lokalnej grupy administratorów.
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b)Uruchom plik mmc.exe, aby otworzyć konsolę zarządzania.
c)Kliknij pozycję Plik i wybierz opcję Dodaj/Usuń przystawkę (lub naciśnij klawisze CTRL+M).
d)W okienku po lewej wybierz pozycję Certyfikaty i kliknij przycisk Dodaj.

e)Wybierz pozycję Konto komputera i kliknij przycisk Dalej.
f)Upewnij się, że wybrano pozycję Komputer lokalny (pozycja domyślna), i kliknij przycisk Zakończ.
g)Kliknij przycisk OK.
2. Utwórz niestandardowe żądanie certyfikatu:
a)Kliknij dwukrotnie pozycję Certyfikaty (komputer lokalny), aby ją rozwinąć.
b)Kliknij dwukrotnie pozycję Osobisty, aby ją rozwinąć. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
Certyfikaty i wybierz kolejno pozycje Wszystkie zadania > Operacje zaawansowane, a następnie wybierz
pozycję Utwórz żądanie niestandardowe.
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c)Zostanie otwarte okno kreatora Rejestracja certyfikatów. Kliknij przycisk Dalej.
d)Wybierz pozycję Kontynuuj bez zasad rejestracji i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
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e)Wybierz z listy rozwijanej pozycję (Brak szablonu) Starszy klucz i upewnij się, że w sekcji Format żądania
zaznaczono pozycję PKCS #10. Kliknij przycisk Dalej.

f)Kliknij strzałkę, aby rozwinąć sekcję Szczegóły, a następnie kliknij opcję Właściwości.
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g)Na karcie Ogólne wpisz przyjazną nazwę certyfikatu. Możesz też wpisać opis.
h)Na karcie Podmiot wykonaj jedną z poniższych czynności:
W sekcji Nazwa podmiotu wybierz pozycję Nazwa pospolita z listy rozwijanej Typ i wprowadź ciąg „era
server” w polu Wartość, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Element CN=era server pojawi się w polu
informacji po prawej stronie. W przypadku tworzenia żądania certyfikatu dotyczącego agenta ESET
Management wprowadź ciąg „era agent” w polu Nazwa pospolita.
Nazwa pospolita musi zawierać jeden z następujących ciągów: „server” lub „agent”, w zależności od tego,
które żądanie certyfikatu ma zostać utworzone.
i)W sekcji Nazwa alternatywna wybierz pozycję DNS z listy rozwijanej Typ i wprowadź „*” (znak gwiazdki)
w polu Wartość, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Alternatywna nazwa podmiotu (SAN) powinna być zdefiniowana jako "DNS:*" dla serwera ESET PROTECT i
wszystkich agentów.

379

j)Na karcie Rozszerzenia rozwiń sekcję Użycie klucza, klikając strzałkę w dół. W sekcji Dostępne opcje
wybierz poniższe pozycje: Podpis cyfrowy, Uzgadnianie klucza, Szyfrowanie klucza. Wyczyść pole wyboru
Ustaw te użycia klucza jako krytyczne.
Upewnij się, aby w obszarze Użycie klucza > Podpisywanie certyfikatu za pomocą klucza zaznaczyć
następujące 3 opcje:
• Podpis cyfrowy
• Uzgadnianie klucza
• Szyfrowanie klucza
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k)Na karcie Klucz prywatny wykonaj poniższe czynności:
i.Kliknij strzałkę, aby rozwinąć sekcję Dostawca usług kryptograficznych. Zostanie wyświetlona lista
wszystkich dostawców usług kryptograficznych. Upewnij się, że jest zaznaczona tylko opcja Microsoft
RSA SChannel Cryptographic Provider (Szyfrowanie).
Usuń zaznaczenie wszystkich pozostałych dostawców usług kryptograficznych oprócz pozycji Microsoft RSA
SChannel Cryptographic Provider (Szyfrowanie).
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i.Rozwiń sekcję Opcje klucza. W menu Rozmiar klucza wybierz wartość wynoszącą co najmniej 2048.
Zaznacz pole wyboru Klucz prywatny można eksportować.
ii.Rozwiń sekcję Typ klucza i wybierz pozycję Wymiana. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie sprawdź
ustawienia.
l)Kliknij przycisk OK. Zostaną wyświetlone informacje o certyfikacie. Kliknij przycisk Dalej, aby
kontynuować. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać miejsce, w którym zostanie zapisane żądanie
podpisania certyfikatu. Wpisz nazwę pliku i upewnij się, że została wybrana pozycja Base 64.
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m)Kliknij przycisk Zakończ, aby wygenerować żądanie podpisania certyfikatu.

3. Aby zaimportować niestandardowe żądanie certyfikatu, wykonaj poniższe czynności:
a)Otwórz Menedżera serwera. Kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Urząd certyfikacji.
b)W drzewie Urząd certyfikacji (lokalny) wybierz kolejno pozycje Twój serwer (zwykle nazwa FQDN) >
Właściwości, a następnie kartę Moduł zasad. Kliknij pozycję Właściwości i wybierz opcję Ustaw stan
żądania certyfikatu na oczekujące. Administrator musi wyraźnie wystawić certyfikat.. W innym przypadku
czynność nie zadziała poprawnie. W przypadku konieczności zmiany tego ustawienia należy ponownie
uruchomić Usługi certyfikatów Active Directory.
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c)W drzewie Urząd certyfikacji (lokalny) wybierz kolejno pozycje Twój serwer (zwykle nazwa FQDN) >
Wszystkie zadania > Prześlij nowe żądanie i przejdź do pliku żądania CSR wygenerowanego w kroku 2.
d)Certyfikat zostanie dodany do obszaru Żądania oczekujące. Wybierz pozycję Żądanie CSR w prawym
okienku nawigacyjnym. W menu Akcja wybierz kolejno pozycje Wszystkie zadania > Problem.
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4. Wyeksportuj wystawiony certyfikat niestandardowy do pliku .tmp.
a)Wybierz pozycję Wystawione certyfikaty w okienku po lewej. Kliknij prawym przyciskiem myszy
certyfikat, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij kolejno pozycje Wszystkie zadania > Eksportuj
dane binarne.
b)W oknie dialogowym Eksportowanie danych binarnych wybierz z listy rozwijanej pozycję Certyfikat
binarny. W obszarze Opcje eksportu kliknij przycisk Zapisz dane binarne do pliku i kliknij przycisk OK.

c)W oknie dialogowym Zapisywanie danych binarnych przejdź do lokalizacji plików, w której chcesz zapisać
certyfikat, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
5. Zaimportuj plik ..tmp.
a)Przejdź do pozycji Certyfikat (komputer lokalny), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
Osobisty i wybierz kolejno pozycje Wszystkie zadania > Importuj.
b)Kliknij przycisk Dalej.
c)Znajdź zapisany plik binarny .tmp, klikając kolejno opcje Przeglądaj i Otwórz. Wybierz kolejno pozycje
Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie > Osobisty. Kliknij przycisk Dalej.
d)Kliknij przycisk Zakończ, aby zaimportować certyfikat.
6. Wyeksportuj certyfikat wraz z kluczem prywatnym do pliku .pfx.
a)W sekcji Certyfikat (komputer lokalny) rozwiń pozycję Osobisty, kliknij pozycję Certyfikaty, wybierz
nowo utworzony certyfikat, który chcesz wyeksportować, a następnie w menu Czynność wskaż kolejno
pozycje Wszystkie zadania > Eksportuj.
b)W Kreatorze eksportu certyfikatu kliknij pozycję Tak, eksportuj klucz prywatny. Ta pozycja jest
wyświetlana tylko wtedy, gdy klucz prywatny jest oznaczony jako możliwy do eksportu i masz dostęp do
klucza prywatnego.
c)W sekcji Format pliku eksportu wybierz Personal Information Exchange -PKCS #12 (.PFX) i zaznacz pole
wyboru Jeżeli jest to możliwe, dołącz wszystkie certyfikaty do ścieżki certyfikacji, a następnie kliknij
przycisk Dalej.
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d)W polu Hasło wpisz hasło, aby zaszyfrować eksportowany klucz prywatny. W polu Potwierdź hasło
ponownie wpisz to samo hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny
podczas inicjowania agenta.
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e)W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku i ścieżkę do pliku .pfx, w którym będzie przechowywany
wyeksportowany certyfikat i klucz prywatny. Kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Zakończ.
Powyższa procedura zawiera informacje o sposobie tworzenia certyfikatu agenta ESET Management. Te
same czynności należy wykonać w przypadku certyfikatów serwera ESET PROTECT.
Nie możesz użyć tego certyfikatu, aby podpisać inny nowy certyfikat w konsoli internetowej.
7. Eksport urzędu certyfikacji:
a)Otwórz Menedżera serwera. Kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Urząd certyfikacji.
b)W drzewie Urząd certyfikacji (lokalny) wybierz kolejno pozycje Twój serwer (zwykle nazwa FQDN) >
Właściwości i kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Wyświetl certyfikat.
c)Na karcie Szczegóły kliknij opcję Kopiuj do pliku. Zostanie otwarty Kreator eksportu certyfikatu.
d)W oknie Format pliku eksportu wybierz DER encoded binary X.509 (.CER) i kliknij przycisk Dalej.
e)Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać miejsce, w którym zostanie zapisany plik .cer, a następnie kliknij
przycisk Dalej.
f)Kliknij przycisk Zakończ, aby wyeksportować urząd certyfikacji.
Szczegółowe instrukcje korzystania z certyfikatów niestandardowych w produkcie ESET PROTECT można znaleźć w
następnym rozdziale.
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Używanie certyfikatu niestandardowego w programie
ESET PROTECT
Aby kontynuować od poprzedniego rozdziału:
1.Zaimportuj zewnętrzny urząd certyfikacji do konsoli internetowej ESET PROTECT.
2.Ustaw nowy certyfikat niestandardowy serwera w konsoli internetowej ESET PROTECT.
Jeśli agenty ESET Management są już połączone z serwerem ESET PROTECT, zastosuj politykę, aby zmienić
certyfikat niestandardowy dla agentów ESET Management:
1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT.
2.Kliknij kolejno pozycje Polityki > Nowa. Podaj nazwę polityki.
3.Rozwiń menu Ustawienia i wybierz agenta ESET Management.
4.Rozwiń menu Połączenie i kliknij opcję Zmień certyfikat obok pozycji Certyfikat.
5.Kliknij pozycję Certyfikat niestandardowy i wybierz certyfikat niestandardowy dla agenta ESET
Management.
6.Wpisz hasło do certyfikatu i kliknij przycisk OK.
7.Przypisz tę politykę do wszystkich klientów.
3.Wybierz kolejno pozycje Start > Programy i funkcje, kliknij prawym przyciskiem myszy agenta ESET
Management i wybierz opcję Zmień.
4.Kliknij przycisk Dalej i wybierz opcję Napraw.
5.Nie zmieniaj ustawień hosta oraz portu serwera i kliknij przycisk Dalej.
6.Kliknij opcję Przeglądaj obok pozycji Certyfikat równorzędny i znajdź plik .pfx certyfikatu
niestandardowego.
7.Wpisz hasło do certyfikatu określone w kroku 6.
8.Kliknij opcję Przeglądaj obok pozycji Urząd certyfikacji i wybierz plik .der (klucz publiczny)
wyeksportowany z konsoli internetowej. Musi to być klucz publiczny, którego użyto do podpisania
certyfikatu niestandardowego.
9.Kliknij przycisk Dalej, aby ukończyć naprawę.
10. Po wykonaniu powyższych czynności agent ESET Management będzie używać certyfikatu
niestandardowego .pfx.
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Certyfikat, który wkrótce wygaśnie — raportowanie i
zastępowanie
Program ESET PROTECT udostępnia funkcję powiadamiania o certyfikatach lub urzędach certyfikacji, które
wkrótce wygasną. Dostępne są wstępnie zdefiniowane powiadomienia dla certyfikatu ESET PROTECT i urzędu
certyfikacji ESET PROTECT na karcie Powiadomienia.
Aby aktywować tę funkcję, kliknij opcję Edytuj powiadomienie i określ szczegóły w sekcji Dystrybucja, takie jak
adres e-mail lub informacje dotyczące usługi SNMP Trap. Użytkownicy mogą wyświetlać powiadomienia
dotyczące wyłącznie certyfikatów w ich grupie domowej (jeśli przypisano im uprawnienie Odczyt do obszaru
Certyfikaty).
Należy się upewnić, że najpierw skonfigurowano ustawienia połączenia SMTP w Więcej > Ustawienia.
Następnie można edytować powiadomienie, aby dodać adres e-mail dystrybucji.
Jeśli komputer ma certyfikat, który wkrótce wygaśnie, informacje o jego stanie zostaną automatycznie zmienione.
Informacje o stanie są wyświetlane na karcie Panel kontrolny, Lista komputerów, Przegląd stanu i Certyfikat:
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Aby zastąpić urząd certyfikacji lub certyfikat, który wkrótce wygaśnie, należy wykonać następujące czynności:
1.Utwórz nowy urząd certyfikacji z nowym okresem ważności (jeśli stary ma wkrótce wygasnąć). Najlepiej,
aby nowy okres zaczął obowiązywać od razu.
2.Utwórz nowe certyfikaty równorzędne dla serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów (agent /
MDM) objęte okresem ważności nowego urzędu certyfikacji.
3.Utwórz polityki, aby ustawić nowe certyfikaty równorzędne. Zastosuj polityki do komponentów ESET
PROTECT, MDM i agenta ESET Management na wszystkich komputerach klienckich w sieci.
4.Poczekaj aż nowy urząd certyfikacji oraz nowe certyfikaty równorzędne zostaną zastosowane, a klienty
zreplikowane.
Zalecamy odczekać 24 godziny lub sprawdzić, czy we wszystkich komponentach ESET PROTECT (agentach)
replikacja została przeprowadzona co najmniej dwa razy. Można wymusić replikację agenta w obszarze
Komputery, klikając komputer i wybierając opcję Wyślij sygnał wznowienia.
5.Zastąp certyfikat serwera w ustawieniach serwera ESET PROTECT, aby klienty mogły przeprowadzać
uwierzytelnianie przy użyciu nowych certyfikatów równorzędnych.
6.Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, gdy każdy klient będzie bezproblemowo i zgodnie z
oczekiwaniami łączył się z programem ESET PROTECT, odwołaj stare certyfikaty równorzędne i usuń stary
urząd certyfikacji.

Urzędy certyfikacji
W sekcji Urzędy certyfikacji dostępna jest lista urzędów certyfikacji i opcje zarządzania nimi. Jeśli jest używanych
wiele urzędów certyfikacji, można je sortować przez zastosowanie filtra.

390

Dostęp do urzędów certyfikacji i certyfikatów kontrolują te same uprawnienia, które umożliwiają dostęp do
funkcji Certyfikaty. Certyfikaty i urzędy certyfikacji, zarówno utworzone podczas instalacji, jak i później
przez administratora, znajdują się w grupie statycznej Wszystkie. Aby uzyskać więcej informacji na temat
uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.
Kliknij przycisk Czynności, aby zarządzać wybranym urzędem certyfikacji:
•

Nowy — tworzenie nowego urzędu certyfikacji

•

Tagi — Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

•

Edytuj — edytuj opis urzędu certyfikacji.

•

Zapisz w dzienniku - Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

•

Usuń — usuwanie wybranego urzędu certyfikacji.

•

Importuj klucz publiczny

•

Eksportuj klucz publiczny — użyj tej opcji, aby utworzyć kopię zapasową urzędów certyfikacji.

•
Grupa dostępu — urząd certyfikacji można przenieść do innej grupy, aby udostępnić go użytkownikom
mającym do niej odpowiednie uprawnienia.

Filtry i dostosowanie układu
Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:
• Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.
• Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.
Dzielenie dostępu do certyfikatów i urzędów certyfikacji
Jeśli użytkownik Administrator chce uniemożliwić użytkownikowi Janusz dostęp do urzędów certyfikacji
ESET PROTECT, lecz wymagana jest możliwość pracy z certyfikatami, administrator powinien wykonać
następujące kroki:
1.Utwórz nową grupę statyczną o nazwie Certyfikaty.
2.Utwórz nowy zestaw uprawnień.
a.Nadaj temu zestawowi uprawnień nazwę Uprawnienia do certyfikatów.
b.Dodaj grupę o nazwie Certyfikaty w sekcji Grupy statyczne.
c.W sekcji Funkcjonalność wybierz uprawnienie Zapis do obszaru Certyfikaty.
d.W sekcji Użytkownicy kliknij pozycję
Użytkownicy macierzyści i wybierz użytkownika Janusz.
e.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać zestaw uprawnień.
3.Przenieś certyfikaty z grupy Wszystkie do nowo utworzonej grupy Certyfikaty:
a.Przejdź do obszaru Więcej > Certyfikaty równorzędne.
b.Zaznacz pola wyboru
certyfikatów, które chcesz przenieść.
c.Kliknij kolejno opcje Czynności >
Grupa dostępu, wybierz grupę Certyfikaty, a następnie kliknij
przycisk OK.
Teraz użytkownik Janusz może modyfikować przeniesione certyfikaty i korzystać z nich. Urzędy certyfikacji
są jednak bezpiecznie przechowywane poza zasięgiem tego użytkownika. Janusz nie będzie nawet w stanie
używać istniejących urzędów certyfikacji (z grupy Wszystkie) do podpisywania jakichkolwiek certyfikatów.
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Utwórz nowy urząd certyfikacji
W celu utworzenia nowego urzędu certyfikacji przejdź kolejno do opcji Więcej > Urzędy certyfikacji i kliknij opcje
Czynność > Nowy u dołu strony.

Urząd certyfikacji
W polu Opis wprowadź opis urzędu certyfikacji i wybierz hasło. Hasło powinno składać się z co najmniej 12
znaków.

Atrybuty (Podmiot)
1.W polu Nazwa pospolita wprowadź nazwę urzędu certyfikacji. Wybierz unikatową nazwę, by umożliwić
odróżnienie poszczególnych urzędów certyfikacji. Opcjonalnie możesz wprowadzić dane opisowe dotyczące
urzędu certyfikacji.
2.Wprowadź wartości w polach Ważność od oraz Wartość do, aby zapewnić ważność certyfikatu.
W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych podczas instalacji komponentów
oprogramowania ESET PROTECT wartość pola Ważność to 2 dni przed utworzeniem certyfikatu.
W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych w konsoli internetowej ESET
PROTECT wartość pola Ważność to 1 dzień przed utworzeniem certyfikatu. Powodem jest uwzględnienie
wszystkich możliwych różnic czasu między systemami, których to dotyczy.
Na przykład urząd certyfikacji i certyfikat utworzone 12 stycznia 2017 roku podczas instalacji mają wstępnie
zdefiniowaną wartość pola Ważność od 00:00:00 10 stycznia 2017 roku, a urząd certyfikacji i certyfikat
utworzone 12 stycznia 2017 roku w konsoli internetowej ESET PROTECT mają wstępnie zdefiniowaną
wartość pola Ważność od 00:00:00 11 stycznia 2017 roku.
3.Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać nowy urząd certyfikacji. Zostanie on dodany do listy urzędów certyfikacji
w obszarze Więcej > Urzędy certyfikacji i będzie gotowy do użytku. Urząd certyfikacji jest tworzony w
grupie domowej użytkownika dokonującego tej czynności.
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Aby zarządzać urzędem certyfikacji, zaznacz pole wyboru obok urzędu certyfikacji na liście i skorzystaj z menu
kontekstowego (kliknij urząd certyfikacji lewym przyciskiem myszy) lub użyj przycisku Czynność u dołu strony.
Dostępne opcje to:Importuj klucz publiczny i Eksportuj klucz publiczny oraz Edytuj urząd certyfikacji.

Eksportowanie klucza publicznego
Aby wyeksportować urząd certyfikacji, kliknij kolejno pozycje Więcej > Urzędy certyfikacji.
Aby eksportować klucz publiczny, użytkownik musi mieć uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty. Aby
uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełną listą uprawnień.
1. Wybierz z listy urząd certyfikacji, którego chcesz użyć, i zaznacz pole wyboru obok niego.
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2. Wybierz jedną z opcji eksportu:
a.Wybierz kolejno opcje Czynności >
Eksportuj klucz publiczny. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz
zaimportować klucz publiczny do innej instalacji ESET PROTECT (migracja z jednego serwera na inny). Wpisz
nazwę klucza publicznego i kliknij opcję Zapisz. Klucz publiczny zostanie wyeksportowany w postaci pliku
.der.
b.Wybierz kolejno opcje Czynności >
Eksportuj klucz publiczny jako Base64. Możesz skopiować
zakodowany ciąg certyfikatu Base64 lub kliknąć przycisk Pobierz, aby pobrać zakodowany certyfikat Base64
jako plik.

Usunięcie domyślnego urzędu certyfikacji ESET PROTECT i utworzenie nowego nie będzie miało
oczekiwanego skutku. Przed zastąpieniem urzędu certyfikacji należy utworzyć i rozpowszechnić certyfikaty
równorzędne podpisane przez nowy urząd certyfikacji. Należy również zmienić certyfikat serwera w Więcej
> Ustawienia, a następnie uruchomić ponownie usługę serwera ESET PROTECT.
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Importowanie klucza publicznego
Aby zaimportować zewnętrzny urząd certyfikacji, kliknij kolejno pozycje Więcej > Urzędy certyfikacji.
1.Kliknij przycisk Czynności, a następnie wybierz opcję

Importuj klucz publiczny.

2.Wybierz plik do przesłania: Kliknij opcję Przeglądaj, aby przejść do pliku, który ma zostać zaimportowany.
Można zaimportować tylko plik .der.
3.Wprowadź Opis certyfikatu i kliknij pozycję Importuj. Urząd certyfikacji został pomyślnie zaimportowany.

Zapisz w dzienniku
Gdy użytkownik wykonuje akcję w konsoli internetowej ESET PROTECT, akcja jest zapisywana. Dzienniki inspekcji
są tworzone, jeśli obiekt konsoli internetowej ESET PROTECT (na przykład komputer, polityka, wykrycie itp.) jest
tworzony lub modyfikowany.
Dziennik inspekcji to nowy ekran dostępny w ESET PROTECT. Dziennik inspekcji zawiera te same informacje co
raport dziennika inspekcji, ale umożliwia wygodne filtrowanie wyświetlanych danych. Filtrowany dziennik
inspekcji dla różnych obiektów konsoli sieci Web można również wyświetlić bezpośrednio, klikając obiekt konsoli
internetowej i wybierając
Zapisz w dzienniku.
Dziennik inspekcji umożliwia administratorowi sprawdzenie działań wykonywanych w konsoli internetowej ESET
PROTECT, zwłaszcza jeśli jest więcej użytkowników konsoli.
Użytkownik konsoli internetowej musi mieć zestaw uprawnień z funkcjąAudyt dziennika, aby móc
wyświetlić raport Audytu dziennika.
Ważne: uprawnienie Dziennik inspekcji umożliwia użytkownikowi wyświetlanie zarejestrowanych akcji
wszystkich innych użytkowników i domen, nawet tych związanych z zasobami, do których wyświetlania
użytkownik nie ma wystarczających praw.
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Kliknij wiersz w dzienniku inspekcji, aby wykonać następujące czynności:
Pokaż szczegóły obiektu

Pokaż szczegóły kontrolowanego obiektu.

Wyświetl szczegóły użytkownika

Pokaż szczegóły użytkownika, który wykonał akcję na obiekcie.

Zapisz w dzienniku

Pokaż dziennik inspekcji dla wybranego obiektu.

Dziennik inspekcji dla wybranego
użytkownika
Przedział czasu dla wybranego obiektu

Pokaż dziennik inspekcji dla wybranego użytkownika.
Pokaż dziennik inspekcji dla wybranego obiektu z aktywowanym
filtrem czasu wystąpienia.

Kliknij przycisk Dodaj filtr, aby filtrować widok tabeli według różnych kryteriów:
• <= Wystąpienie – Ustaw datę i godzinę przed wystąpieniem czynności.
• > = Wystąpienie – Ustaw datę i godzinę, po której wystąpiła czynność.
• Czynność – Wybierz wykonaną czynność.
• Inspekcja domeny – Wybierz zmodyfikowany obiekt konsoli internetowej.
• Inspekcja użytkownika – wybierz użytkownika konsoli internetowej, który wykonał czynność.
• Wynik – Wybierz wynik czynności.
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Ustawienia
W tej sekcji można skonfigurować określone ustawienia serwera ESET PROTECT. Ustawienia te są podobne do
polityk, ale mają zastosowanie bezpośrednio do serwera ESET PROTECT.

Połączenie
Port serwera (wymagane jest ponowne uruchomienie) — ten port służy do nawiązywania połączenia między
serwerem ESET PROTECT a agentami. Wprowadzenie zmian w tej opcji wymaga ponownego uruchomienia usługi
serwera ESET PROTECT. Zmiana portu może wymagać zmiany ustawień zapory.
Port konsoli internetowej (wymagane jest ponowne uruchomienie) — port obsługujący połączenie pomiędzy
konsolą internetową ESET PROTECT a serwerem ESET PROTECT. Zmiana portu może wymagać zmiany ustawień
zapory.
Zaawansowane zabezpieczenia (wymagane jest ponowne uruchomienie) — to ustawienie włącza
zaawansowane zabezpieczenia komunikacji sieciowej komponentów oprogramowania ESET PROTECT.
Certyfikat (wymagane jest ponowne uruchomienie) — tutaj można zarządzać certyfikatami serwera ESET
PROTECT. Kliknij opcję Zmień certyfikat i wybierz certyfikat serwera ESET PROTECT do użycia przez serwer ESET
PROTECT. Więcej informacji zawiera sekcja Certyfikaty równorzędne.
Te zmiany wymagają ponownego uruchomienia usługi programu ESET PROTECT Server. Instrukcje zawiera
odpowiedni artykuł bazy wiedzy.

Aktualizacje
Interwał aktualizacji — interwał wyznaczający częstotliwość odbierania aktualizacji. Można wybrać regularny
interwał i skonfigurować ustawienia lub użyć wyrażenia CRON.
Serwer aktualizacji — serwer aktualizacji, z którego serwer ESET PROTECT pobiera aktualizacje wersji produktów
ESET oraz komponentów oprogramowania ESET PROTECT. Na przykład w celu przeprowadzenia aktualizacji
oprogramowania ESET PROTECT 9.1 z kopii dystrybucyjnej (Narzędzie Mirror tool) należy ustawić pełny adres
folderu aktualizacji era6 (zgodnie z lokalizacją serwera głównego HTTP). Na przykład:
http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

Typ aktualizacji — tutaj można wybrać typ aktualizacji modułów serwera ESET PROTECT, które mają być
pobierane. Aktualną wersję zainstalowanych modułów serwera ESET PROTECT można sprawdzić, klikając kolejno
opcje Pomoc > Informacje.
Regularna aktualizacja
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Aktualizacje modułów serwera ESET PROTECT będą automatycznie pobierane z
serwera ESET przy w porze najmniejszego ruchu w sieci. Ustawienie domyślne.

Aktualizacja w wersji
wstępnej

Aktualizacje tego rodzaju przeszły wewnętrzne testowanie i będą wkrótce
publicznie dostępne. Włączenie aktualizacji w wersji wstępnej może być korzystne,
ponieważ zapewnia dostęp do najnowszych aktualizacji modułów serwera ESET
PROTECT. Aktualizacje w wersji wstępnej mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z
serwerem ESET PROTECT w niektórych przypadkach. Mogą one jednak czasem nie
być wystarczająco stabilne i nie należy ich stosować na serwerach produkcyjnych
wymagających maksymalnego poziomu dostępności i stabilności. Aktualizacje w
wersji wstępnej są dostępne tylko w przypadku zdefiniowania ustawienia
AUTOSELECT w parametrze Serwer aktualizacji.

Ustawienia zaawansowane
Serwer proxy HTTP — przy użyciu serwera proxy można zapewnić ruch internetowy klientom w sieci. Jeśli
program ESET PROTECT został zainstalowany przy użyciu instalatora kompleksowego, serwer proxy HTTP jest
domyślnie włączony. Ustawienia serwera proxy HTTP nie są stosowane w komunikacji z serwerami Secure
Authentication (uwierzytelniania dwuskładnikowego).
Sygnał wznowienia — umożliwia serwerowi ESET PROTECT natychmiastową replikację agenta ESET Management
na komputerze klienckim poprzez EPNS. Jest to przydatne, jeśli użytkownik nie chce czekać na regularny interwał,
gdy agent ESET Management nawiązuje połączenie z serwerem ESET PROTECT. Na przykład, gdy chce, aby zadanie
zostało wykonane na klientach natychmiast, lub jeśli chce, aby polityka została natychmiast wprowadzona.
Wake On LAN — trzeba skonfigurować Adresy multiemisji, jeśli chcesz przesyłać sygnały Wake On LAN do
jednego lub więcej adresów IP.
Serwer SMTP — można używać serwera SMTP, aby umożliwić wysyłanie z serwera ESET PROTECT wiadomości email (np. z powiadomieniami i raportami). Konieczne jest wprowadzenie danych serwera SMTP.
Active Directory — umożliwia wstępne zdefiniowanie ustawień usługi AD. ESET PROTECT domyślnie wykorzysta
Twoje poświadczenia w zadaniach synchronizacji z usługą Active Directory (synchronizacja użytkowników,
synchronizacja grupy statycznej). Jeśli podczas konfiguracji zadania powiązane pola nie zostaną wypełnione, ESET
PROTECT wykorzysta wstępnie zdefiniowane poświadczenia. W przypadku użycia użytkownika usługi AD z
uprawnieniem tylko do odczytu ESET PROTECT nie wprowadzi żadnych zmian w strukturze usługi AD.
Jeśli serwer ESET PROTECT działa w systemie Linux (lub na urządzeniu wirtualnym), należy prawidłowo
skonfigurować plik konfiguracyjny Kerberos. Protokół Kerberos można skonfigurować w celu synchronizacji z
wieloma domenami.
Jeśli serwer ESET PROTECT działa na komputerze z systemem Windows połączonym z domeną, wymagany jest
tylko plik Host. Synchronizacja między wieloma domenami jest możliwa, jeśli domeny nawiązały relacje zaufania.
• Host — Wpisz nazwę serwera lub adres IP kontrolera domeny.
• Nazwa użytkownika — Wprowadź nazwę użytkownika kontrolera domeny w następującym formacie:
oDOMAIN\username (Serwer ESET PROTECT z systemem Windows)
ousername@FULL.DOMAIN.NAME lub username (Serwer ESET PROTECT z systemem Linux).
Pamiętaj, by wprowadzić domenę wielkimi literami. Takie formatowanie jest niezbędne do
prawidłowego uwierzytelnienia zapytań do serwera Active Directory.
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• Hasło — wpisz hasło używane do logowania do kontrolera domeny.
• Kontener główny — wprowadź pełny identyfikator kontenera AD, na przykład:
CN=John,CN=Users,DC=Corp. Pełni funkcję wstępnie zdefiniowanej nazwy wyróżniającej. Aby upewnić
się, że wartość jest prawidłowa, zalecamy skopiowanie tej wartości z zadania serwera i wklejenie jej (skopiuj
wartość z pola Nazwa wyróżniająca po jej wybraniu).
Serwer ESET PROTECT 9.1 w systemie Windows używa domyślnie szyfrowanego protokołu LDAPS (LDAP
przez SSL) do wszystkich połączeń z usługą Active Directory (AD). Można również skonfigurować LDAPS na
urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT.
Aby zapewnić sprawne połączenie z usługą AD za pomocą protokołu LDAPS, należy dokonać następującej
konfiguracji:
1. Kontroler domeny musi mieć zainstalowany certyfikat komputera. Aby wydać certyfikat dla kontrolera
domeny, wykonaj poniższe czynności:
a)Otwórz Menedżer serwera, kliknij kolejno pozycje Zarządzaj > Dodaj role i funkcje, a następnie zainstaluj
Usługi certyfikatów Active Directory > Urząd certyfikacji. Nowy urząd certyfikacji zostanie utworzony w
zaufanych głównych urzędach certyfikacji.
b)Wybierz Start > wpisz certmgr.msc i naciśnij Enter, aby uruchomić przystawkę Certyfikaty w programie
Microsoft Management Console. Następnie wybierz pozycję Certyfikaty - komputer lokalny > Osobiste >
kliknij puste okienko prawym przyciskiem myszy > Wszystkie zadania > Zażądaj nowego certyfikatu > rola
Zarejestruj kontroler domeny.
c)Sprawdź, czy wystawiony certyfikat zawiera FQDN kontrolera domeny.
d)Na serwerze ESMC zaimportuj urząd certyfikacji wygenerowany do magazynu certyfikatów (przy użyciu
narzędzia certmgr.msc) do folderu zaufanych urzędów certyfikacji.
2. Podczas podawania ustawień połączenia z serwerem usługi AD wpisz FQDN kontrolera domeny (podany
w certyfikacie kontrolera domeny) w polu Serwer lub Host. Adres IP nie jest już wystarczający dla LDAPS.
Aby włączyć powrót do protokołu LDAP, zaznacz pole wyboru Użyj protokołu LDAP zamiast usługi Active
Directory w zadaniu Synchronizacja grup statycznych lub Synchronizacja użytkowników.
Serwer programu Syslog — program ESET PROTECT może wysyłać powiadomienia oraz komunikaty o zdarzeniach
do serwera programu Syslog. Również eksportować dzienniki z zainstalowanego na komputerze klienckim
produktu firmy ESET i wysyłać je do serwera programu Syslog.
Grupy statyczne — możliwość włączenia automatycznego parowania znalezionych komputerów z komputerami
już znajdującymi się w grupach statycznych. Parowanie działa na podstawie nazw hosta zgłaszanych przez agenta
ESET Management i jeśli nie są one zaufane, należy je wyłączyć. Jeśli parowanie nie powiedzie się, komputer
zostanie umieszczony w grupie Zgubione i znalezione.
Repozytorium — lokalizacja repozytorium, w którym przechowywane są pliki instalacyjne.
• Ustawienie domyślne repozytorium ESET to AUTOSELECT (prowadzi do adresu:
http://repository.eset.com/v1). Funkcja automatycznie określa serwer repozytorium z najlepszym
połączeniem na podstawie lokalizacji geograficznej (adresu IP) serwera ESET PROTECT (poprzez
wykorzystanie CDN — Content Delivery Network, sieć dostarczania treści). Zmiana ustawień repozytorium
nie jest zatem konieczna.
• Możesz także ustawić repozytorium korzystające wyłącznie z serwerów ESET:
http://repositorynocdn.eset.com/v1
• W celu uzyskania dostępu do repozytorium ESET nie należy korzystać z adresu IP.
• Możesz utworzyć repozytorium offline i korzystać z niego.
Weź udział w programie udoskonalania produktu — włącz lub wyłącz przesyłanie raportów o awariach i
anonimowych danych telemetrycznych do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i
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inne informacje specyficzne dla produktu).
Zapisywanie w dzienniku > Szczegółowość dziennika śledzenia — istnieje możliwość skonfigurowania
szczegółowości dziennika i wybrania poziomu informacji gromadzonych i zapisywanych w dzienniku — od
poziomu Śledzenie (informacyjne) do poziomu Krytyczny (najważniejsze informacje o decydującym znaczeniu).
Najnowsze pliki dziennika serwera ESET PROTECT można znaleźć tutaj:

• System Windows: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs
• System Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
W tym obszarze można skonfigurować funkcję eksportowania dzienników do programu Syslog.
Czyszczenie bazy danych — tej opcji można używać do regularnego usuwania dzienników, co zapobiega
przeciążaniu bazy danych. Czyszczenie bazy danych powoduje usunięcie następujących typów dzienników:
dzienników aplikacji SysInspector, dzienników diagnostycznych i dzienników, które nie są już gromadzone
(dzienników z usuniętych urządzeń i z usuniętych szablonów raportów). Proces czyszczenia bazy danych jest
domyślnie uruchamiany codziennie o północy. Zmiany tego ustawienia zostaną zastosowane po następnym
czyszczeniu. Można ustawić interwał czyszczenia dla następujących typów dzienników:
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Typ dziennika

Przykład typu dziennika

Dzienniki incydentów Dzienniki wykryć wysokiej ważności
Zachęcamy do zapoznania się z listą dzienników.
Dzienniki incydentów
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
Dzienniki zarządzania Dane dotyczące jakości usług.
Zachęcamy do zapoznania się z listą dzienników.
Dzienniki audytów

Raporty dzienników audytów.

Dzienniki
zarządzania
Dzienniki audytów

Zachęcamy do zapoznania się z listą dzienników.
Dzienniki
monitorowania

Dzienniki kontroli dostępu do stron internetowych, dzienniki kontroli
dostępu do urządzeń, dzienniki systemu HIPS o niskiej ważności.

Dzienniki
monitorowania

Zachęcamy do zapoznania się z listą dzienników.
Dzienniki diagnostyczne są czyszczone każdego dnia. Użytkownik nie może zmienić częstotliwości czyszczenia.
Zachęcamy do zapoznania się z listą dzienników.
Dzienniki diagnostyczne
Diagnostics_DeviceControl_Device
Diagnostics_DiagnosticZip
Diagnostics_Firewall
Diagnostics_Hips
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Dzienniki diagnostyczne
Diagnostics_Spam
Diagnostics_WebControl_Link
Performance_DiskIO
Performance_Machine
Performance_Memory
Performance_NetworkIO
Performance_Processor
Performance_User
Podczas czyszczenia bazy danych elementy w obszarze Wykrycia odpowiadające wyczyszczonym
dziennikom incydentów również zostaną usunięte (niezależnie od stanu). Domyślny okres czyszczenia
dzienników incydentów (oraz wykryć) to 6 miesięcy. Interwał można zmienić w menu Więcej > Ustawienia.

Personalizacja
Dostosuj interfejs użytkownika — możesz dodać niestandardowe logo do konsoli internetowej ESET PROTECT,
raportów generowanych za pomocą Zadania serwerowego i powiadomień e-mail.
Konsola internetowa

Raporty

Powiadomienia

Brak

Wygląd podstawowy, bez
niestandardowego logo

Logo ESET PROTECT po lewej
stronie stopki.

Logo ESET PROTECT po lewej
stronie nagłówka.

Co-branding

Niestandardowe logo dla
konsoli internetowej

Niestandardowe logo w stopce
raportu — logo ESET PROTECT
znajduje się po lewej stronie, a
Twoje logo po prawej.

Niestandardowe logo w
nagłówku powiadomienia - logo
ESET PROTECT znajduje się po
lewej stronie, a Twoje logo po
prawej.

Oznaczanie
białą etykietą
(wymaga
licencji MSP)

Niestandardowe logo dla
konsoli internetowej

Niestandardowe logo w stopce
raportu — bez logo ESET
PROTECT, tylko Twoje logo po
lewej stronie.

Niestandardowe logo w
nagłówku powiadomienia — po
lewej stronie. Obok znajduje się
logo Powered by ESET PROTECT.

Logo firmy
• Logo na ciemnym tle (nagłówek konsoli internetowej) — to logo będzie wyświetlane w lewym górnym
rogu konsoli internetowej.
• Logo na jasnym tle — to logo będzie wyświetlane w nagłówku (w przypadku licencji MSP) lub stopce
(ustawienie co-branding) raportów generowanych za pośrednictwem Zadania serwera oraz w nagłówku
powiadomień e-mail.
Aby wybrać logo, kliknij ikonę
kliknij ikonę .

. Aby pobrać bieżące logo, kliknij ikonę

. Aby usunąć bieżące logo,

Raporty i powiadomienia
• Dostosuj raporty — należy włączyć tę opcję, aby używać wybranego logo w raportach i/lub w celu dodania
tekstu stopki.
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• Tekst stopki raportu — należy wpisać tekst, który będzie umieszczany w prawym dolnym rogu raportów
generowanych w formacie PDF.
Nie można jednocześnie używać niestandardowego logo z niestandardowym tekstem w stopce. Logo jest
umieszczane w tym samym miejscu co tekst stopki. W przypadku równoczesnego użycia logo i stopki będzie
widoczne wyłącznie logo. W przypadku użycia ustawienia Oznaczanie białą etykietą niestandardowe logo
zostanie umieszczone w lewym górnym rogu raportu, a zamiast tekstu stopki w prawym dolnym rogu
zostanie umieszczone mniejsze logo obsługiwane przez rozwiązanie ESET.

Zaawansowane zabezpieczenia
Zaawansowane zabezpieczenia obejmują bezpieczną komunikację sieciową między komponentami ESET
PROTECT:
• Certyfikaty i urzędy certyfikacji będą używać algorytmu SHA-256 (zamiast SHA-1).
• Serwer ESET PROTECT wykorzystuje szyfrowanie TLS 1.2 do komunikacji z agentami.
• Zaawansowane zabezpieczenia wymuszają użycie szyfrowania TLS 1.2 do komunikacji z programem Syslog
oraz SMTP.
• Użytkownicy serwera MDM: Serwer ESET PROTECT wykorzystuje szyfrowanie TLS 1.2 do komunikacji z
serwerem MDM. Nie ma to wpływu na komunikację między serwerem MDM a urządzeniami mobilnymi.
Zaawansowane zabezpieczenia współpracują ze wszystkimi obsługiwanymi systemami operacyjnymi:
• Windows
• Linux – Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji programu OpenSSL 1.1.1. Wersja OpenSSL 3.x nie jest
obsługiwana. Najniższa obsługiwana wersja biblioteki OpenSSL w systemie Linux to openssl-1.0.1e-30.
Jednocześnie w systemie może być zainstalowanych więcej wersjiOpenSSL. Co najmniej jedna obsługiwana
wersja musi być zainstalowana w systemie.
oAby pokazać bieżącą wersję domyślną, możesz użyć polecenia openssl version.
oMożesz też wyświetlić wszystkie wersje biblioteki OpenSSL zainstalowane w systemie. W tym celu
sprawdź końcówki nazw plików wyświetlonych przy użyciu polecenia sudo find / -iname
*libcrypto.so*

oMożna sprawdzić zgodność klienta Linux przy pomocy następującego polecenia: openssl s_client connect google.com:443 -tls1_2

• macOS
Zaawansowane zabezpieczenia są domyślnie włączone we wszystkich nowych instalacjach ESET PROTECT
8.1 i nowszych.
Jeśli używasz ESMC lub ESET PROTECT 8.0 z wyłączonymi zabezpieczeniami zaawansowanymi i
przeprowadzisz aktualizację do ESET PROTECT 8.1 lub nowszej, zaawansowane zabezpieczenia pozostaną
wyłączone. Firma ESET zaleca ich włączenie, wykonując poniższe czynności.
Włączyć i zastosować zaawansowane zabezpieczenia w sieci
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• Po włączeniu zaawansowanych zabezpieczeń należy ponownie uruchomić serwer ESET PROTECT, aby
rozpocząć korzystanie z tej funkcji.
• Zaawansowane zabezpieczenia nie mają wpływu na istniejące urzędy certyfikacji i certyfikaty.
Zaawansowane zabezpieczenia obejmują tylko nowe certyfikaty oraz certyfikaty utworzone po włączeniu
zaawansowanych zabezpieczeń. Aby zastosować zaawansowane zabezpieczenia w bieżącej infrastrukturze
ESET PROTECT, należy zastąpić istniejące certyfikaty.
• Jeśli chcesz używać zaawansowanych zabezpieczeń, zdecydowanie zalecamy ich skonfigurowanie przed
zaimportowaniem konta MSP.
1. Kliknij Więcej > Ustawienia > Połączenie i kliknij suwak obok opcji Zaawansowane zabezpieczenia (wymaga
ponownego uruchomienia!).
2. Kliknij Zapisz, aby zastosować ustawienie.
3. Zamknij konsolę i ponownie uruchom usługę serwera ESET PROTECT.
4. Poczekaj kilka minut na ponowne uruchomienie usługi i zaloguj się do konsoli internetowej.
5. Sprawdź, czy wszystkie komputery dalej mogą się połączyć i czy nie wystąpiły inne problemy.
6. Kliknij Więcej > Urzędy certyfikacji > Nowy i utwórz nowy urząd certyfikacji. Nowy urząd certyfikacji jest
automatycznie rozsyłany do wszystkich komputerów klienckich podczas następnego połączenia agent-serwer.
7. Utwórz nowe certyfikaty równorzędne podpisane przez nowy urząd certyfikacji. Utwórz certyfikat dla
agenta i serwera (można go wybrać z menu rozwijanego Produkt w kreatorze).
8. Zmień bieżący certyfikat serwera ESET PROTECT na nowy.
9. Utwórz nową politykę agentów ESET Management, aby skonfigurować agenty do korzystania z nowego
certyfikatu agentów:
a.W sekcji Połączenie kliknij Certyfikat > Otwórz listę certyfikatów i wybierz nowy certyfikat równorzędny.
b.Przypisz politykę do komputerów, na których chcesz zastosować zaawansowane zabezpieczenia.
c.Kliknij opcję Zakończ.
10. Gdy wszystkie urządzenia łączą się z nowym certyfikatem, możesz usunąć swój stary urząd certyfikacji i
odwołać stare certyfikaty.
Nie usuwaj starego urzędu certyfikacji ani nie odwołuj starych certyfikatów, jeśli Zaawansowane
zabezpieczenia zostały zastosowane tylko na niektórych (ale nie wszystkich) połączonych komputerach
klienckich.
Aby zastosować zaawansowane zabezpieczenia do składnika Mobile Device Management (MDM), utwórz nowe
certyfikaty MDM oraz proxy podpisane przez nowy urząd certyfikacji i przypisz je poprzez politykę do serwera
MDM w następujący sposób:
• Kliknij Polityka modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi programu ESET > Ogólne > Certyfikat
protokołu HTTPS. Zaimportuj nowy certyfikat MDM.
• Kliknij Polityka modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi programu ESET > Połączenie > Certyfikat =
certyfikat proxy.
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Serwer SMTP
W programie ESET PROTECT dostępna jest funkcja automatycznego wysyłania wiadomości e-mail z raportami i
powiadomieniami. Włącz opcję Użyj serwera SMTP, kliknij Więcej > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane >
Serwer SMTP i skonfiguruj następujące ustawienia:
• Hosta — nazwa hosta lub adres IP serwera SMTP.
• Port — dla serwera SMTP domyślnie używany jest port 25, jednak to ustawienie można zmienić, gdy serwer
SMTP korzysta z innego portu.
• Nazwa użytkownika — jeśli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia, podaj nazwę konta użytkownika serwera
SMTP (bez nazwy domeny).
• Hasło — hasło powiązane z kontem użytkownika serwera SMTP.
• Typ zabezpieczenia połączenia — podaj typ połączenia. Wartość domyślna to Niezabezpieczony, jednak w
przypadku gdy na serwerze SMTP dozwolone są połączenia zabezpieczone, wybierz ustawienie TLS lub
STARTTLS. Jeśli chcesz, aby połączenie było bezpieczniejsze, użyj rozszerzenia STARTTLS lub SSL/TLS, w którym
do komunikacji szyfrowanej używany jest osobny port.
• Typ uwierzytelniania — ustawienie domyślne to Brak uwierzytelniania. Jednak z listy rozwijanej można
wybrać odpowiedni typ uwierzytelniania (np. Logowanie, CRAM-MD5, CRAM-SHA1, SCRAM-SHA1, NTLM lub
Automatyczny).
• Adres nadawcy — w tym polu można wpisać adres nadawcy, który będzie wyświetlany w nagłówkach
wiadomości e-mail z powiadomieniami (w polu Od:)
• Testuj serwer SMTP — ta opcja umożliwia sprawdzenie poprawności ustawień serwera SMTP. Kliknij pozycję
Wyślij testową wiadomość e-mail, aby otworzyć wyskakujące okno. Wprowadź adres e-mail odbiorcy, po czym
wiadomość testowa zostanie wysłana na ten adres za pośrednictwem serwera SMTP. Sprawdź, czy testowa
wiadomość e-mail trafiła do skrzynki pocztowej odbiorcy.
Jako serwera SMTP można użyć usługi Gmail, jeśli masz konto
Gmail. Użyj poniższych ustawień:
Ustawienie
Wartość
Użyj serwera SMTP

Prawda

Host

smtp.gmail.com

Port

465 (TLS) lub 587 (STARTTLS)

Nazwa użytkownika

Twój adres Gmail

Hasło

Twoje hasło Gmail

Typ zabezpieczenia połączenia TLS lub STARTTLS
Typ uwierzytelniania
Adres nadawcy

Automatic

Twój adres Gmail
Jeśli wysyłanie wiadomości e-mail nie powiedzie się, może być
konieczne zezwolenie na mniej bezpieczne aplikacje na koncie
Gmail lub odblokowanie konta Gmail.
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Automatyczne parowanie znalezionych komputerów
Jeśli w programie ESET PROTECT występuje większa liczba instancji tego samego komputera (na przykład po
ponownym zainstalowaniu agenta ESET Management na komputerze klienckim, który jest już zarządzany), funkcja
Automatycznie paruj znalezione komputery rozwiązuje tę kwestię, parując te instancje i tworząc z nich jedną.
Powinno to wyeliminować konieczność ręcznej weryfikacji i sortowania znalezionych komputerów.
Parowanie działa na podstawie nazw hosta zgłaszanych przez agenta ESET Management i jeśli nie są one zaufane,
zalecamy wyłączenie funkcji Automatycznie paruj znalezione komputery. Jeśli parowanie nie powiedzie się,
komputer zostanie umieszczony w grupie Zgubione i znalezione. Zasada działania polega na tym, że po ponownej
instalacji agenta na zarządzanym już komputerze, agent ESET Management zostaje automatycznie sparowany, a
tym samym prawidłowo dołączony do struktury ESET PROTECT bez interwencji użytkownika. Ponadto do nowego
agenta ESET Management od razu przypisywane są jego polityki i zadania.
• Gdy funkcja ta jest wyłączona, komputery, które powinny znaleźć się w grupie Zgubione i znalezione
zostaną sparowane z pierwszym znalezionym niezarządzanym komputerem (symbol zastępczy, ikona koła)
znajdującym się w dowolnym miejscu w drzewie ESET PROTECT. Gdyby okazało się, że nie ma żadnego
symbolu zastępczego o tej samej nazwie, komputer zostanie dodany do grupy Zgubione i znalezione.
• Gdy funkcja ta jest włączona (domyślnie), komputery, które powinny znaleźć się w grupie Zgubione i
znalezione zostaną sparowane z pierwszym znalezionym niezarządzanym komputerem (symbol zastępczy,
ikona koła) znajdującym się w dowolnym miejscu drzewa ESET PROTECT. Gdyby okazało się, że nie ma
żadnego symbolu zastępczego o tej samej nazwie, komputer zostanie sparowany z pierwszym znalezionym
zarządzanym komputerem (alert lub ikona znacznika wyboru) znajdującym się w dowolnym miejscu drzewa
ESET PROTECT. Jeśli to parowanie również zakończy się niepowodzeniem, komputer zostanie dodany do
grupy Zgubione i znalezione.
Jeśli użytkownik nie chce korzystać z automatycznego parowania, może je wyłączyć. Zawsze dostępna jest
możliwość ręcznego weryfikowania i sortowania komputerów.

Eksportowanie dzienników do programu Syslog
Program ESET PROTECT umożliwia eksportowanie określonych dzienników/zdarzeń i wysłanie ich na serwer
Syslog. Zdarzenia z następujących kategorii dzienników są eksportowane do serwera programu Syslog: Wykrycie,
zapora, system HIPS, audyt i ESET Inspect. Zdarzenia są generowane na zarządzanym komputerze klienckim z
uruchomionym produktem firmy ESET (np. ESET Endpoint Security). Zdarzenia te można przetwarzać przy użyciu
dowolnych rozwiązań SIEM (Security Information and Event Management — zarządzanie informacjami i
zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego), w których można importować zdarzenia z serwera Syslog.
Zdarzenia są zapisywane na serwerze Syslog przez program ESET PROTECT.
1.Aby włączyć serwer programu Syslog, kliknij kolejno opcje Więcej > Ustawienia > Ustawienia
zaawansowane > Serwer programu Syslog > Użyj serwera programu Syslog.
2.Aby włączyć funkcję eksportowania, kliknij kolejno opcje Więcej > Ustawienia > Ustawienia
zaawansowane > Zapisywanie w dzienniku > Eksportowanie dzienników do programu Syslog.
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Wszystkie wyeksportowane dzienniki są dostępne dla użytkowników Syslog bez ograniczeń. Wszystkie
komunikaty dziennika audytu są eksportowane do Syslog.
3.Wybierz jeden z poniższych formatów wiadomości o zdarzeniach:
a.JSON (JavaScript Object Notation)
b.LEEF (Log Event Extended Format) — format używany przez aplikację Qradar firmy IBM.
Aby filtrować dzienniki zdarzeń wysyłane do programu Syslog, utwórz powiadomienie o kategorii dziennika ze
zdefiniowanym filtrem.

Serwer programu Syslog
Jeśli w sieci uruchomiony jest serwer programu Syslog, można skonfigurować serwer ESET PROTECT tak, aby
wysyłał powiadomienia do serwera programu Syslog. Można również włączyć opcję eksportowania dzienników do
programu Syslog, aby informacje o określonych zdarzeniach (np. Detection Event, Firewall Aggregated Event, HIPS
Aggregated Event) były przesyłane z komputerów klienckich, na których uruchomiony jest na przykład program
ESET Endpoint Security.
Aby włączyć serwer programu Syslog:
1.Przejdź do obszaru Więcej > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Serwer programu Syslog i kliknij
suwak obok pozycji Użyj serwera programu Syslog.
2.Określ następujące ustawienia wymagane:
a.Host (adres IP lub nazwa hosta docelowego wiadomości programu Syslog)
b.Numer portu (domyślnie 514)
c.Format dziennika: BSD (specyfikacja), Syslog (specyfikacja)
d.Transport — protokół wysyłania wiadomości do programu Syslog (UDP, TCP, TLS)
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.
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W zwykłym pliku dziennika aplikacji ciągle są zapisywane dane. Programu Syslog umożliwia eksportowanie
jedynie niektórych zdarzeń asynchronicznych, na przykład powiadomień lub różnych zdarzeń
występujących na komputerze klienckim.

Zdarzenia eksportowane do formatu LEEF
Aby filtrować dzienniki zdarzeń wysyłane do programu Syslog, utwórz powiadomienie o kategorii dziennika ze
zdefiniowanym filtrem.
LEEF to dostosowany format zdarzeń dla rozwiązania IBM® Security QRadar®. Zdarzenia mają atrybuty
standardowe i niestandardowe:
• program ESET PROTECT korzysta z niektórych atrybutów standardowych opisanych w oficjalnej
dokumentacji firmy IBM.
• Atrybuty niestandardowe odpowiadają atrybutom w formacie JSON.
Kategorie zdarzeń:
• Wykrycie
• Firewall
• Filtrowanie witryn internetowych
• System HIPS
• Audyt
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• ESET Inspect Alerty:
• Zablokowane pliki

Więcej informacji na temat formatu Log Event Extended Format (LEEF) można znaleźć w oficjalnej witrynie
internetowej firmy IBM.

Zdarzenia eksportowane do formatu JSON
JSON to niewymagający dużej ilości zasobów format wymiany danych. Tworzy go zbiór par nazw i wartości oraz
uporządkowana lista wartości.

Eksportowane zdarzenia
W tej części można znaleźć szczegółowe informacje o formacie oraz znaczeniu atrybutów wszystkich
eksportowanych zdarzeń. Komunikat o zdarzeniu ma postać obiektu JSON, w którym część kluczy jest
obowiązkowa, a część opcjonalna. Każde z wyeksportowanych zdarzeń będzie zawierać następujące klucze:
event_type string

Typ wyeksportowanych zdarzeń:
• Threat_Event
• FirewallAggregated_Event
• HipsAggregated_Event
• Audit_Event
• FilteredWebsites_Event
• EnterpriseInspectorAlert_Event
• BlockedFiles_Event

ipv4

string opcjonalnie Adres IPv4 komputera, który wygenerował zdarzenie.

ipv6

string opcjonalnie Adres IPv6 komputera, który wygenerował zdarzenie.

source_uuid string

Identyfikator UUID komputera, który wygenerował zdarzenie.

occurred

string

Godzina wystąpienia zdarzenia w formacie UTC. Używany format: %d-%b-%Y
%H:%M:%S

severity

string

Stopień ważności zdarzenia. Możliwe wartości (od najmniejszej do największej
wagi): Informacja, Powiadomienie, Ostrzeżenie, Błąd, Krytyczne,
Katastrofalny.

Wszystkie typy zdarzeń wymienione poniżej ze wszystkimi poziomami ważności są zgłaszane do serwera
programu Syslog. Aby filtrować dzienniki zdarzeń wysyłane do programu Syslog, utwórz powiadomienie o
kategorii dziennika ze zdefiniowanym filtrem.
Zgłaszane wartości zależą od produktu zabezpieczającego firmy ESET (i jego wersji) zainstalowanego na
zarządzanym komputerze i ESET PROTECT zgłaszają tylko otrzymane dane. W związku z tym firma ESET nie
może dostarczyć wyczerpującej listy wszystkich wartości. Zalecamy obserwowanie sieci i filtrowanie
dzienników na podstawie otrzymanych wartości.

Klucze niestandardowe według atrybutu event_type:
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Threat_Event
Wszystkie zdarzenia związane z wykryciami generowane przez zarządzane punkty końcowe będą przekazywane
do serwera Syslog. Klucze zdarzeń związanych z wykryciami:
threat_type

string

opcjonalnie Typ wykrycia

threat_name

string

opcjonalnie Nazwa wykrycia

threat_flags

string

opcjonalnie Flagi związane z wykryciem

scanner_id

string

opcjonalnie Identyfikator skanera

scan_id

string

opcjonalnie Identyfikator skanowania

engine_version string

opcjonalnie Wersja aparatu skanowania

object_type

string

opcjonalnie Typ obiektu związanego z tym zdarzeniem

object_uri

string

opcjonalnie Identyfikator URI obiektu

action_taken

string

opcjonalnie Czynność podjęta przez punkt końcowy

action_error

string

opcjonalnie Komunikat o błędzie generowany w przypadku, gdy „czynność”
nie przyniesie żądanego efektu

threat_handled wartość
logiczna

opcjonalnie Informacja o tym, czy wykrycie zostało obsłużone

need_restart

wartość
logiczna

opcjonalnie Informacja o tym, czy konieczne jest ponowne uruchomienie

username

string

opcjonalnie Nazwa konta użytkownika związanego ze zdarzeniem

processname

string

opcjonalnie Nazwa procesu związanego ze zdarzeniem

circumstances

string

opcjonalnie Krótki opis przyczyny zdarzenia

hash

string

opcjonalnie Skrót SHA1 strumienia danych (wykrycia).

firstseen

string

opcjonalnie Godzina i data, gdy wykrycie znaleziono po raz pierwszy w tym
urządzeniu. ESET PROTECT stosuje inne formaty daty/godziny w
atrybucie firstseen (i każdym innym atrybucie daty/godziny), w
zależności od formatu wyjściowego dziennika (JSON lub LEEF):
• JSON format:"%d-%b-%Y %H:%M:%S"
• LEEF format:"%b %d %Y %H:%M:%S"

Threat_Event – przykład dziennika:
Jun 21 11: 46: 40 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "Threat_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "030-mg",
"source_uuid": "1361a9f6-1d45-4561-b33a-b5d6c62c71e0",
"occured": "21-Jun-2021 09:46:15",
"severity": "Warning",
"threat_type": "Virus",
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"threat_name": "XF/Gydhex.A",
"scanner_id": "Real-time file system protection",
"scan_id": "virlog.dat",
"engine_version": "23497 (20210621)",
"object_type": "file",
"object_uri": "file:///C:/Users/Administrator/Downloads/xls/YICT080714.xls",
"action_taken": "Deleted",
"threat_handled": true,
"need_restart": false,
"username": "030-MG\\Administrator",
"processname": "C:\\Program Files\\WinRAR\\WinRAR.exe",
"circumstances": "Event occurred on a newly created file.",
"firstseen": "21-Jun-2021 09:46:14",
"hash": "5B97884A45C6C05F93B22C4059F3D9189E88E8B7"
}

FirewallAggregated_Event
Dzienniki zdarzeń generowane przez Zaporę ESET są agregowane przez zarządzającego agenta ESET Management,
aby uniknąć niepotrzebnego zużycia przepustowości podczas replikacji między agentem ESET Management a
serwerem ESET PROTECT. Klucze zdarzeń związanych z zaporą:
event

string

opcjonalnie Nazwa zdarzenia

source_address

string

opcjonalnie Adres źródła zdarzenia

source_address_type string

opcjonalnie Typ adresu źródła zdarzenia

source_port

wartość liczbowa opcjonalnie Port źródła zdarzenia

target_address

string

target_address_type string

opcjonalnie Adres miejsca docelowego zdarzenia
opcjonalnie Typ adresu miejsca docelowego zdarzenia

target_port

wartość liczbowa opcjonalnie Port miejsca docelowego zdarzenia

protocol

string

opcjonalnie Protokół

account

string

opcjonalnie Nazwa konta użytkownika związanego ze zdarzeniem

process_name

string

opcjonalnie Nazwa procesu związanego ze zdarzeniem

rule_name

string

opcjonalnie Nazwa reguły

rule_id

string

opcjonalnie Identyfikator reguły

inbound

wartość logiczna

opcjonalnie Informacja o tym, czy było to połączenie przychodzące

threat_name

string

opcjonalnie Nazwa wykrycia

411

event

string

aggregate_count

wartość liczbowa opcjonalnie Liczba identycznych komunikatów wygenerowanych przez
punkt końcowy pomiędzy dwiema kolejnymi replikacjami
zachodzącymi między serwerem ESET PROTECT a
zarządzającym agentem ESET Management

action

string

opcjonalnie Wykonane czynności

handled

string

opcjonalnie Informacja o tym, czy wykrycie zostało obsłużone

opcjonalnie Nazwa zdarzenia

FirewallAggregated_Event – przykład dziennika:
Jun 21 3: 54: 07 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "FirewallAggregated_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "w16test",
"source_uuid": "d9477661-8fa4-4144-b8d4-e37b983bcd69",
"occured": "21-Jun-2021 13:10:04",
"severity": ""Warning",
"event": "Security vulnerability exploitation attempt",
"source_address": "127.0.0.1",
"source_address_type": "IPv4",
"source_port": 54568,
"target_address": "127.0.0.1",
"target_address_type": "IPv4",
"target_port": 80,
"protocol": "TCP",
"account": "NT AUTHORITY\\NETWORK SERVICE",
"process_name": "C:\\Program Files\\Apache Software Foundation\\apachetomcat-9.0.41\\bin\\tomcat9.exe",
"inbound": true,
"threat_name": "CVE-2017-5638.Struts2",
"aggregate_count": 1
}
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HIPSAggregated_Event
Zdarzenia z systemu zapobiegania włamaniom działającego na hoście (Host-based Intrusion Prevention System) są
filtrowane na podstawie stopnia ważności zanim zostaną przesłane dalej jako komunikaty Syslog. Do serwera
Syslog wysyłane są tylko zdarzenia o stopniu ważności na poziomie Error, Critical i Fatal. Poniżej przedstawiono
atrybuty związane z systemem HIPS:
application

string

opcjonalnie Nazwa aplikacji

operation

string

opcjonalnie Operacja

target

string

opcjonalnie Obiekt docelowy

action

string

opcjonalnie Wykonane czynności

action_taken

string

opcjonalnie Czynność podjęta przez punkt końcowy

rule_name

string

opcjonalnie Nazwa reguły

rule_id

string

opcjonalnie Identyfikator reguły

aggregate_count wartość
liczbowa

opcjonalnie Liczba identycznych komunikatów wygenerowanych przez
punkt końcowy pomiędzy dwiema kolejnymi replikacjami
zachodzącymi między serwerem ESET PROTECT a
zarządzającym agentem ESET Management

handled

opcjonalnie Informacja o tym, czy wykrycie zostało obsłużone

string

HipsAggregated_Event – przykład dziennika:
Jun 21 13: 54: 07 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "HipsAggregated_Event",
"ipv4": "192.168.30.181",
"hostname": "test-w10-uefi",
"source_uuid": "5dbe31ae-4ca7-4e8c-972f-15c197d12474",
"occured": "21-Jun-2021 11:53:21",
"severity": "Critical",
"application": "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\es_pack_to_test\\test\\java.e
xe",
"operation": "Attempt to run a suspicious object",
"target": "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\es_pack_to_test\\test\\trojan.exe"
,
"action": "blocked",
"handled": true,
"rule_id": "Suspicious attempt to launch an application",
"aggregate_count": 2
}
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Audit_Event
Program ESET PROTECT przekazuje komunikaty wewnętrznych dzienników audytu serwera do programu Syslog.
Poniżej przedstawiono konkretne atrybuty:
domain string opcjonalnie Domena dzienników audytu
action

string opcjonalnie Trwające działanie

target

string opcjonalnie Cel, którego dotyczy działanie

detail

string opcjonalnie Szczegółowy opis działania

user

string opcjonalnie Użytkownik związany z zabezpieczeniami

result

string opcjonalnie Wynik działania

Audit_Event – przykład dziennika:
Jun 21 11: 42: 00 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "Audit_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "030-MG",
"source_uuid": "72cdf05f-f9c8-49cc-863d-c6b3059a9e8e",
"occured": "21-Jun-2021 09:42:00",
"severity": "Information",
"domain": "Native user",
"action": "Login attempt",
"target": "Administrator",
"detail": "Authenticating native user 'Administrator'.",
"user": "",
"result": "Success"
}

FilteredWebsites_Event
ESET PROTECT przekazuje filtrowane witryny internetowe (wykrycia funkcji Ochrona dostępu do stron
internetowych) do programu Syslog. Poniżej przedstawiono konkretne atrybuty:
hostname

string opcjonalnie Nazwa hosta komputera związanego ze zdarzeniem

processname

string opcjonalnie Nazwa procesu związanego ze zdarzeniem

username

string opcjonalnie Nazwa konta użytkownika związanego ze zdarzeniem

hash

string opcjonalnie Skrót SHA1 filtrowanego obiektu
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event

string opcjonalnie Typ zdarzenia

rule_id

string opcjonalnie Identyfikator reguły

action_taken

string opcjonalnie Wykonane czynności

scanner_id

string opcjonalnie Identyfikator skanera

object_uri

string opcjonalnie Identyfikator URI obiektu

target_address

string opcjonalnie Adres miejsca docelowego zdarzenia

target_address_type string opcjonalnie Typ adresu miejsca docelowego zdarzenia (25769803777 = IPv4;
25769803778 = IPv6)
handled

string opcjonalnie Informacja o tym, czy wykrycie zostało obsłużone

FilteredWebsites_Event – przykład dziennika:
Jun 21 3: 56: 03 020 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "FilteredWebsites_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "win-test",
"source_uuid": "d9477661-8fa4-4144-b8d4-e37b983bcd69",
"occured": "21-Jun-2021 03:56:20",
"severity": "Warning",
"event": "An attempt to connect to URL",
"target_address": "192.255.255.255",
"target_address_type": "IPv4",
"scanner_id": "HTTP filter",
"action_taken": "blocked",

"object_uri": "https://test.com",

"hash": "ABCDAA625E6961037B8904E113FD0C232A7D0EDC",
"username": "WIN-TEST\\Administrator",
"processname": "C:\\Program Files\\Web browser\\brwser.exe",
"rule_id": "Blocked by PUA blacklist"
}

EnterpriseInspectorAlert_Event
ESET PROTECT przekazuje alarmy ESET Inspect do programu Syslog. Poniżej przedstawiono konkretne atrybuty:
processname

string

opcjonalnie Nazwa procesu wywołującego ten alarm

username

string

opcjonalnie Właściciel procesu
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processname

string

opcjonalnie Nazwa procesu wywołującego ten alarm

rulename

string

opcjonalnie Nazwa reguły wyzwalającej ten alarm

count

wartość
liczbowa

opcjonalnie Liczba alertów tego typu wygenerowanych od
ostatniego alarmu

hash

string

opcjonalnie Skrót SHA1 alarmu

eiconsolelink

string

opcjonalnie Łącze do alarmu w konsoli ESET Inspect

eialarmid

string

opcjonalnie Podczęść ID łącza alarmowego ($1 (w
^http.*/alarm/([0-9]+)$)

computer_severity_score wartość
liczbowa

opcjonalnie Wynik stopnia zagrożenia komputera

severity_score

opcjonalnie Wynik stopnia zagrożenia reguły

wartość
liczbowa

EnterpriseInspectorAlert_Event – przykład dziennika:
Jun 16 16:19:00 Win2016Std ERAServer[2772]: {
"event_type": "EnterpriseInspectorAlert_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "shdsolec.vddjc",
"source_uuid": "csd77ad2-2453-42f4-80a4-d86dfa9d0543",
"occured": "13-Jun-2021 07:45:00",
"severity": "Warning",
"processname": "ProcessName",
"username": "UserName",
"rulename": "RuleName2",
"count": 158,
"eiconsolelink": "http://eiserver.tmp/linkToConsole",
"computer_severity_score": "1",
"severity_score": "1"
}

BlockedFiles_Event
ESET PROTECT przekazuje zablokowane pliki ESET Inspect do programu Syslog. Poniżej przedstawiono konkretne
atrybuty:
hostname

string opcjonalnie Nazwa hosta komputera związanego ze zdarzeniem

processname string opcjonalnie Nazwa procesu związanego ze zdarzeniem
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username

string opcjonalnie Nazwa konta użytkownika związanego ze zdarzeniem

hash

string opcjonalnie Skrót SHA1 zablokowanego pliku

object_uri

string opcjonalnie Identyfikator URI obiektu

action

string opcjonalnie Wykonane czynności

firstseen

string opcjonalnie Godzina i data pierwszego wykrycia na tym urządzeniu (format daty i godziny).

cause

string opcjonalnie

description

string opcjonalnie Opis zablokowanego pliku

handled

string opcjonalnie Informacja o tym, czy wykrycie zostało obsłużone

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
Poniższy diagram przedstawia komunikację między komponentami programu ESET PROTECT a urządzeniem
mobilnym:

Kliknij, aby powiększyć obraz
Zalecenie zabezpieczenia dla MDM: Urządzenie hosta MDM wymaga dostępu do Internetu. Zalecamy, aby
urządzenie hosta MDM było za zaporą i aby były otwarte tylko porty MDM. Można też wdrożyć IDS/IPS, aby
monitorować sieć pod kątem anomalii.
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Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDC) to komponent ESET PROTECT umożliwiający zarządzanie
urządzeniami mobilnymi z systemem Android i iOS przy użyciu programu ESET PROTECT oraz administrowanie
zabezpieczeniami mobilnymi.
MDC zapewnia rozwiązanie bez agentów, gdzie agenty nie działają bezpośrednio na urządzeniach mobilnych (co
pozwala oszczędzić ich baterie i poprawia wydajność). MDC działa jako host dla tych wirtualnych agentów. MDC
przechowuje dane z/dla urządzeń mobilnych w dedykowanej bazie danych SQL.
Do uwierzytelnienia komunikacji pomiędzy urządzeniem mobilnym i MDC potrzebny jest certyfikat HTTPS.
Uwierzytelnienie komunikacji pomiędzy serwerem ESET PROTECT i MDC wymaga certyfikatu proxy.
Zarządzanie urządzeniami Apple wiąże się z dodatkowymi wymaganiami. Korzystanie z modułem ESET PROTECT
MDC do zarządzania urządzeniami iOS wymaga certyfikatu usługi Apple Push Notification. Usługa APN pozwala na
bezpieczną komunikację pomiędzy modułem MDC firmy ESET a urządzeniami mobilnymi Apple. Ten certyfikat
musi być podpisany bezpośrednio przez firmę Apple (przy użyciu portalu Apple Push Certificates) i dostarczony do
MDC poprzez politykę. Następnie urządzenia iOS mogą być zarejestrowane w module ESET PROTECT MDC.
W niektórych krajach dostępny jest program Apple Business Manager (ABM). ABM to nowa, wydajna metoda
rejestracji firmowych urządzeń iOS. Program ABM umożliwia automatycznie rejestrowanie urządzeń w MDC bez
konieczności fizycznego dostępu do urządzeń oraz z minimalnym udziałem użytkownika. ABM rozszerza
możliwości MDM w systemie iOS i pozwala na pełne dostosowanie konfiguracji urządzeń.
Po zakończonej powodzeniem instalacji i konfiguracji modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi można
rejestrować urządzenia mobilne. Po udanej rejestracji urządzeniem mobilnym można zarządzać z konsoli
internetowej ESET PROTECT.

Konfiguracja i ustawienia MDM
Aby wykorzystać składnik Zarządzanie urządzeniami mobilnymi dostępny w programie ESET PROTECT, wykonaj
następujące działania po instalacji MDM, aby można było rejestrować urządzenia mobilne i zarządzać nimi.
1. Zainstaluj Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi, korzystając z instalatora kompleksowego lub
przeprowadź instalację komponentów dla systemu Windows lub Linux. Można również wdrożyć MDM jako
urządzenie wirtualne. Przed przystąpieniem do instalacji sprawdź, czy spełnione są wymagania wstępne.
W przypadku instalowania Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi przy użyciu instalatora
kompleksowego certyfikat HTTPS podpisany przez urząd certyfikacji ESET PROTECT jest generowany
automatycznie podczas procesu instalacji. Certyfikat jest chroniony hasłem (wygenerowanym losowo) i nie
jest widoczny w Więcej > Certyfikaty równorzędne.
Aby zainstalować program ESET PROTECT przy użyciu instalatora kompleksowego oraz użyć certyfikatu
protokołu HTTPS innej firmy, najpierw zainstaluj program ESET PROTECT, a następnie zmień certyfikat
HTTPS przy użyciu polityki (w obszarze Polityka modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi ESET >
Ogólne > Zmień certyfikat > Certyfikat niestandardowy).
W przypadku oddzielnej instalacji modułu MDC można użyć:
a) certyfikatu podpisanego przez urząd certyfikacji ESET PROTECT (Podstawowe > Produkt: Moduł
zarządzania urządzeniami mobilnymi; Host: nazwa hosta/adres IP modułu MDC; Podpisywanie > Metoda
podpisywania: Urząd certyfikacji; Urząd certyfikacji: ESET PROTECT Urząd certyfikacji
b) łańcucha certyfikatów HTTPS innej firmy podpisanego przez zaufany urząd certyfikacji firmy Apple (lista
zaufanych urzędów certyfikacji firmy Apple).
2. Aktywuj Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi ESET PROTECT przy użyciu zadania klienta Aktywacja
produktu. Procedura przebiega tak samo jak przy aktywacji dowolnego innego produktu zabezpieczającego
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firmy ESET na komputerze klienckim (nie zostanie użyta jednostka licencyjna).
3. Uruchom zadanie serwera Synchronizacja użytkowników (zalecane). Umożliwi to automatyczne
synchronizowanie użytkowników z usługą Active Directory lub protokołem LDAP do celów związanych z
użytkownikami komputerów.
Aby zarządzać wyłącznie urządzeniami z systemem Android (moduł nie będzie używany do zarządzania
urządzeniami z systemem iOS), należy przejść od razu do kroku 7.
4. Utwórz certyfikat APN/ABM. Ten certyfikat jest używany w funkcji Zarządzania urządzeniami mobilnymi
ESET PROTECT do rejestrowania urządzeń z systemem iOS. Certyfikaty, które zostaną dodane do profilu
rejestracji, należy również dodać do profilu ABM.
5. Utwórz nową politykę dla Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi ESET, by aktywować usługi APNS.
Wykonaj te instrukcje, aby przeprowadzić rejestrację urządzenia z systemem iOS w usłudze Apple Business
Manager (ABM).
6. Zarejestruj urządzenia mobilne przy użyciu zadania Rejestracja urządzenia. Skonfiguruj zadanie w celu
zarejestrowania urządzeń z systemem Android i/lub iOS. Można to zrobić również na karcie Komputery lub
Grupa, klikając kolejno opcje Dodaj nowe > Urządzenia mobilne po wybraniu grupy statycznej (opcji Dodaj
nowe nie można używać w odniesieniu do grup dynamicznych).
7. Jeśli podczas rejestracji urządzenia nie podano licencji, urządzenia mobilne należy aktywować przy użyciu
zadania klienta Aktywacja produktu — wybierz licencję produktu ESET Endpoint Security. Dla każdego z
urządzeń mobilnych zostanie wykorzystana jednostka licencyjna.
Zadanie Aktywacja produktu umożliwia aktywację urządzenia mobilnego, aplikacji ESET Endpoint dla
systemu Android — również z użyciem licencji offline.
Zadanie aktywacji nie umożliwia aktywowania produktów ESET w wersji 4 i 5 bez licencji offline. Konieczne
jest ręczne aktywowanie produktu lub używanie obsługiwanej wersji produktu (zalecamy korzystanie z
najnowszej wersji).
8. Jeśli użytkownicy nie zostali przypisani podczas rejestracji urządzenia, możesz edytować użytkowników w
celu skonfigurowania atrybutów niestandardowych oraz przypisania urządzeń mobilnych.
9. Następnie możesz zacząć stosować polityki i zarządzać urządzeniami mobilnymi. Możesz na przykład
zapoznać się z tematem Tworzenie polityki MDM dla systemu iOS — konto Exchange ActiveSync i utworzyć
politykę, która automatycznie skonfiguruje konto poczty, kontakty i kalendarz na urządzeniach z systemem
iOS. Możesz również zastosować ograniczenia na urządzeniu z systemem iOS i/lub dodać połączenie Wi-Fi.

Rozwiązywanie problemów
• Możesz użyć opcji Zarejestruj ponownie w odniesieniu do urządzenia, które było uszkodzone lub zostało
wyczyszczone. Łącze umożliwiające ponowną rejestrację zostanie wysłane w wiadomości e-mail.
• Zadanie Zatrzymanie zarządzania (odinstalowanie agenta ESET Management) spowoduje anulowanie
rejestracji urządzenia mobilnego w Module zarządzania urządzeniami mobilnymi i usunięcie go z programu ESET
PROTECT.
• Aby uaktualnić komponent MDC, należy użyć zadania ESET PROTECT Uaktualnianie komponentów.
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• Zobacz też Rozwiązywanie problemów z MDM

Rejestracja urządzenia
Program ESET PROTECT oraz produkty zabezpieczające firmy ESET zainstalowane na urządzeniach mobilnych
umożliwiają zarządzanie tymi urządzeniami. Aby rozpocząć zarządzanie urządzeniami mobilnymi, należy
zarejestrować je w programie ESET PROTECT (nie jest już konieczne wprowadzanie numeru IMEI ani innych
numerów identyfikacyjnych).
Poniżej znajduje się diagram przedstawiający komunikację urządzenia mobilnego z Modułem zarządzania
urządzeniami mobilnymi podczas procesu rejestracji:

Diagram wskazuje, kiedy można zarejestrować, ponownie zarejestrować lub wyrejestrować urządzenie, oraz
wyjaśnia różnice między urządzeniami zarządzanymi a niezarządzanymi.
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• Rejestracja: Zarejestrować można wyłącznie urządzenie, którym nie zarządza narzędzie MDM. W takim
przypadku urządzenie nie znajduje się w sekcji Komputery. Usunięcie urządzenia z konsoli internetowej nie
powoduje, że staje się ono niezarządzane — urządzenie takie pojawi się w konsoli internetowej po pomyślnej
replikacji. Urządzenie można usunąć ze stanu zarządzanego tylko przy użyciu procesu wyrejestrowywania. Każdy
token rejestracji jest unikatowy i można go użyć tylko raz. Wykorzystanego tokenu nie można użyć ponownie.
• Ponowna rejestracja: Ponowną rejestrację można wykonać tylko w przypadku urządzenia zarządzanego.
Token ponownej rejestracji zawsze różni się od tokenu rejestracji i również można go użyć tylko raz.
Aby ponownie zarejestrować urządzenie, otwórz sekcję Komputery i wybierz urządzenie mobilne, które chcesz
ponownie zarejestrować. Otwórz menu Komputer i wybierz kolejno opcje Urządzenia mobilne > Zarejestruj
ponownie.
• Wyrejestrowanie: Wyrejestrowanie to właściwa procedura anulowania zarządzania urządzeniem. Do
wyrejestrowywania służy zadanie klienta Zatrzymanie zarządzania. Jeśli urządzenie nie odpowie na żądanie,
jego rzeczywiste usunięcie może potrwać do 3 dni. Jeśli chcesz usunąć urządzenie tylko po to, aby je ponownie
zarejestrować, zamiast wyrejestrowywania użyj procedury ponownej rejestracji.
Wykonaj te instrukcje, aby przeprowadzić rejestrację urządzenia z systemem iOS w usłudze Apple Business
Manager (ABM).
Urządzenia mobilne można rejestrować w sekcji Komputery lub Więcej > Grupy. Wybierz grupę statyczną, do
której chcesz dodać urządzenia mobilne, kliknij kolejno pozycje Dodaj urządzenie > Urządzenia mobilne, a
następnie wybierz jedną z następujących metod rejestracji:
• Android lub iOS/iPadOS — istnieją dwie metody rejestracji:
oWyślij wiadomość e-mail – Masowa rejestracja urządzeń mobilnych przez e-mail. Ta opcja sprawdza się
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najlepiej w przypadku rejestracji dużej liczby urządzeń mobilnych lub w przypadku istniejących urządzeń
mobilnych, do których użytkownik nie ma fizycznego dostępu. Skorzystanie z tej opcji wymaga interakcji
użytkownika/właściciela urządzenia mobilnego.
oZeskanuj kod QR — rejestracja pojedynczego urządzenia mobilnego. Można zarejestrować jedno
urządzenie mobilne naraz i konieczne jest powtórzenie tej samej procedury w odniesieniu do każdego
urządzenia. Zalecamy korzystanie z tej opcji tylko w przypadku mniejszej liczby urządzeń mobilnych do
zarejestrowania. Ta opcja jest przydatna, gdy administrator nie chce, aby użytkownicy lub właściciele
urządzeń mobilnych wykonywali jakieś działania, i chce samodzielnie przeprowadzić rejestrację. Z tej opcji
można również skorzystać w celu zarejestrowania nowych urządzeń mobilnych, które zostaną przekazane
użytkownikom po skonfigurowaniu.
• Indywidualna rejestracja jako właściciel urządzenia (tylko Android 7 i nowszy) — pojedyncza rejestracja
urządzenia mobilnego tylko dla urządzeń z systemem Android. Można zarejestrować jedno urządzenie
mobilne naraz i konieczne jest powtórzenie tej samej procedury w odniesieniu do każdego urządzenia
mobilnego. Procedura rejestracji jest możliwa tylko w przypadku urządzeń mobilnych, które są nowe („z
pudełka”) albo po czyszczeniu/przywróceniu do ustawień fabrycznych. Procedura rejestracji zapewni
administratorowi podwyższone uprawnienia zarządzania przewyższające uprawnienia zarządzania
użytkownika urządzenia mobilnego.

Rejestracja urządzenia — system Android
Przy aktywacji aplikacji ESET Endpoint Security for Android (EESA) na urządzeniu mobilnym dostępne są dwa
scenariusze rejestracji. Można aktywować aplikację EESA na urządzeniu mobilnym przy użyciu zadania Aktywacja
produktu (zalecane). Drugi scenariusz dotyczy urządzeń mobilnych, na których już aktywowano aplikację ESET
Endpoint Security for Android.
Aktywowano już aplikację EESA — w celu zarejestrowania urządzenia wykonaj poniższe działania:
1. Naciśnij łącze rejestracyjne w postaci adresu URL (z numerem portu) otrzymane w wiadomości e-mail lub
wpisz ten adres ręcznie w przeglądarce (np. https://eramdm:9980/<token>). Może pojawić się monit o
zaakceptowanie certyfikatu SSL. Jeśli się zgadzasz, kliknij opcję Akceptuj, a następnie kliknij pozycję Połącz.

Jeśli na urządzeniu mobilnym nie jest zainstalowana aplikacja ESET Endpoint Security, nastąpi
automatyczne przekierowanie do sklepu Google Play, skąd można pobrać aplikację.
W przypadku wyświetlenia powiadomienia Nie można znaleźć aplikacji umożliwiającej otwarcie tego łącza
spróbuj otworzyć łącze rejestracyjne w domyślnej przeglądarce internetowej systemu Android.
2. Sprawdź szczegóły połączenia (adres i port serwera Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi), a
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następnie kliknij pozycję Połącz.

3. W pustym polu wpisz hasło do trybu administratora programu ESET Endpoint Security i naciśnij przycisk
Wprowadź.
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4. Odtąd urządzeniem mobilnym będzie można zarządzać przy użyciu programu ESET PROTECT. Naciśnij
przycisk Zakończ.
Nie aktywowano jeszcze aplikacji EESA — wykonaj poniższe czynności w celu aktywowania produktu i
zarejestrowania urządzenia:
1. Naciśnij łącze rejestracyjne z adresem URL (z numerem portu) i ręcznie wpisz ten adres w przeglądarce (np.
https://esmcmdm:9980/<token>) albo użyj kodu QR. Może pojawić się monit o zaakceptowanie certyfikatu
SSL. Jeśli się zgadzasz, kliknij opcję Akceptuj, a następnie kliknij pozycję Połącz.

Jeśli na urządzeniu mobilnym nie jest zainstalowana aplikacja ESET Endpoint Security, nastąpi
automatyczne przekierowanie do sklepu Google Play, skąd można pobrać aplikację.
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W przypadku wyświetlenia powiadomienia Nie można znaleźć aplikacji umożliwiającej otwarcie tego łącza
spróbuj otworzyć łącze rejestracyjne w domyślnej przeglądarce internetowej systemu Android.

2. Wpisz nazwę urządzenia mobilnego. (Ta nazwa nie jest widoczna w programie ESET PROTECT. Dotyczy to
tylko funkcji Anti-Theft oraz dziennika diagnostycznego.)
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3. Naciśnij pozycję Włącz, aby włączyć ochronę przed odinstalowaniem.
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4. Naciśnij pozycję Aktywuj, aby aktywować administratora urządzenia.
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5. Na tym etapie możesz zamknąć aplikację ESET Endpoint Security for Android na urządzeniu mobilnym i
otworzyć konsolę internetową ESET PROTECT.
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6. W konsoli internetowej ESET PROTECT wybierz kolejno pozycje Zadania klienta > Urządzenie mobilne >
Aktywacja produktu i kliknij pozycję Nowy.
Uruchamianie zadania klienta Aktywacja produktu na urządzeniu mobilnym może chwilę potrwać. Po pomyślnym
wykonaniu zadania aplikacja ESET Endpoint Security for Android zostanie aktywowana i będzie można zarządzać
urządzeniem mobilnym za pomocą programu ESET PROTECT. Użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji ESET
Endpoint Security for Android. Po otwarciu aplikacji ESET Endpoint Security for Android wyświetlone zostanie
menu główne:
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Rejestracja urządzenia jako właściciel urządzenia —
system Android
Tego typu rejestracja jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem Android w wersji 7 i nowszych.
Aby wykonać poniższe kroki rejestracji, urządzenie Android musi być po czyszczeniu/przywróceniu do
ustawień fabrycznych albo zupełnie nowe.
1. Włącz urządzenie mobilne.
2. Wpisz numer PIN karty SIM.
3. Na ekranie powitalnym wybierz preferowany język, a potem naciśnij ekran sześć (6) razy w pobliżu tekstu
„Witamy”, aby rozpocząć konfigurację kodem QR.
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4. Jeśli poprzedni krok został wykonany prawidłowo, pojawi się ekran konfiguracji kodem QR. Naciśnij DALEJ,
aby kontynuować.
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Niektóre urządzenia mogą wymagać szyfrowania pamięci urządzenia (czasami konieczne jest również
podłączenie ładowarki). Wybierz odpowiedni typ szyfrowania i kontynuuj zgodnie z instrukcjami
podawanymi na ekranie.
5. Wybierz połączenie internetowe. Służy ono do pobrania czytnika kodów QR, który jest wymagany do
następnego kroku.
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6. Teraz można zainstalować czytnik kodów QR. Po zakończeniu instalacji zeskanuj kod QR, który został
wygenerowany w konsoli internetowej ESET PROTECT.
7. Pojawi się prośba o potwierdzenie, że rozumiesz, że udzielasz podwyższonych praw właściciela urządzenia
administratorowi. Naciśnij OK, aby kontynuować.
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8. Zostanie teraz zainstalowana aplikacja ESET Endpoint Security for Android i zostaną zastosowane wymagane
uprawnienia.
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9. Naciśnij Zgadzam się na wszystko, aby wyrazić zgodę na umowę EULA, politykę prywatności oraz
przekazywanie danych diagnostycznych i marketingowych.
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10. Urządzenie jest teraz zarejestrowane w trybie właściciela urządzenia.

Rejestracja urządzenia — system iOS
Wykonaj te instrukcje, aby przeprowadzić rejestrację urządzenia z systemem iOS w usłudze Apple Business
Manager (ABM).
1. Naciśnij łącze rejestracyjne z adresem URL (z numerem portu) i ręcznie wpisz ten adres w przeglądarce (np.
https://eramdm:9980/<token>) albo użyj kodu QR.
2. Naciśnij opcję Zainstaluj, aby w ramach rejestracji MDM przejść do ekranu Instalowanie profilu.
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3. Naciśnij pozycję Zaufaj, aby zezwolić na zainstalowanie nowego profilu.
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4. Po zainstalowaniu nowego profilu w polu Podpisane przez wyświetlana będzie informacja o tym, że profil
nie został podpisany. Dzieje się tak dlatego, że system iOS nie rozpoznaje certyfikatu. Aby uzyskać podpisany
profil rejestracji, użyj certyfikatu HTTPS podpisanego przez Zaufany urząd certyfikacji Apple. Możesz też użyć
własnego certyfikatu rejestracji HTTPS, aby podpisać rejestrację.
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5. W tym profilu rejestracji można konfigurować urządzenia i ustalać polityki bezpieczeństwa dla
użytkowników oraz grup.
Usunięcie profilu rejestracji spowoduje usunięcie wszystkich ustawień firmowych (poczty, kalendarza,
kontaktów itd.) i urządzenie mobilne z systemem iOS nie będzie zarządzane. Jeśli użytkownik usunie profil
rejestracji, program ESET PROTECT nie będzie w stanie tego wykryć i stan urządzenia zmieni się na , a
następnie na
po 14 dniach ze względu na nienawiązywanie połączenia przez urządzenie. Nie będzie
dostępna żadna inna informacja o usunięciu profilu rejestracji.
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Rejestracja urządzenia z systemem iOS za pomocą ABM
Apple Business Manager (ABM) to nowe narzędzie firmy Apple umożliwiające rejestrowanie firmowych urządzeń z
systemem iOS. Korzystając z programu ABM, można rejestrować urządzenia z systemem iOS bez konieczności
fizycznego dostępu do urządzenia oraz z minimalnym udziałem użytkownika. Program Apple ABM zapewnia
administratorom opcje dostosowywania kompleksowej konfiguracji urządzenia. Dzięki niemu można także
uniemożliwić użytkownikom usuwanie profilu MDM z urządzenia. Rejestrować można wszystkie istniejące
urządzenia z systemem iOS (spełniające wymagania programu ABM) oraz wszelkie takie urządzenia, które zostaną
zakupione w przyszłości. Więcej informacji na temat programu ABM firmy Apple zawiera przewodnik po
programie Apple ABM oraz dokumentacja programu Apple ABM.
Zsynchronizuj serwer MDM ESET PROTECT z serwerem Apple ABM:
1.Sprawdź, czy są spełnione wszystkie wymagania programu Apple ABM w zakresie konta i urządzenia.
• Konto ABM:
oProgram jest dostępny wyłącznie w określonych krajach. Aby sprawdzić, czy program ABM jest dostępny
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w danym kraju, odwiedź witrynę internetową programu Apple ABM.
oWymagania dotyczące konta Apple ABM zawierają poniższe strony: Wymagania dotyczące programu
wdrażania firmy Apple i wymagania programu rejestracji urządzeń firmy Apple (Device Enrollment
Program — DEP).
oZobacz szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń ABM ***.
2.Zaloguj się na konto Apple ABM (jeśli nie masz konta Apple ABM, możesz je utworzyć).
3.W sekcji Ustawienia zarządzania urządzeniami wybierz pozycję Dodaj serwer MDM.

4.Na ekranie Serwera MDM bez tytułu wprowadź nazwę serwera MDM, na przykład: "MDM_Server".
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5.Prześlij klucz publiczny do portalu ABM. Kliknij przycisk Choose File (Wybierz plik), a następnie wybierz
plik klucza publicznego (jest to certyfikat APNS, który pobrano z portalu certyfikatów push firmy Apple), po
czym kliknij przycisk Zapisz.

6.Teraz możesz kliknąć Download Token, aby pobrać token Apple ABM. Plik zostanie dołączony do polityki
MDC serwera ESET PROTECT za pośrednictwem obszaru Apple Business Manager (ABM) > Prześlij token
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autoryzacji.

Dodawanie urządzenia z systemem iOS do programu Apple ABM:
Następny krok to przypisanie urządzeń z systemem iOS do wirtualnego serwera MDM w portalu Apple ABM.
Urządzenia z systemem iOS można przypisywać według numeru seryjnego lub numeru zamówienia albo
przesyłając listę numerów seryjnych urządzeń docelowych w formacie CSV. Bez względu na preferowaną metodę,
należy przypisać urządzenie z systemem iOS do wirtualnego serwera MDM (utworzonego we wcześniejszych
krokach).
1. Przejdź do sekcji Urządzenia w portalu ABM i wybierz urządzenie, które chcesz przypisać, a następnie kliknij
pozycję Edytuj zarządzanie urządzeniami.
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2. Po wybraniu serwera MDM z listy należy potwierdzić wybraną opcję, a urządzenie przenośne zostanie
przypisane do serwera MDM.
Usunięcie urządzenia z portalu ABM ma trwały charakter — nie można go później dodać ponownie.
Po wykonaniu tych czynności zamknij portal Apple ABM i przejdź do konsoli internetowej ESET PROTECT.
Jeśli dokonujesz rejestracji urządzeń z systemem iOS, które są obecnie używane i spełniają wymagania
programu w zakresie urządzeń, nowe ustawienia polityki zostaną do nich zastosowane po zresetowaniu
urządzenia docelowego do ustawień fabrycznych.
Aby ukończyć proces rejestracji, należy przekazać certyfikat APNS do polityki MDC, która zostanie przypisana do
serwera MDM. (Polityka MDC pełni rolę ustawień serwera MDM).
Jeśli na urządzeniu z systemem iOS jest wyświetlany komunikat o braku możliwości pobrania profilu z
rozwiązania firmy ESET podczas rejestracji, należy sprawdzić, czy serwer MDM używany w programie ABM
jest prawidłowo skonfigurowany (zastosowano właściwe certyfikaty) oraz czy przypisano odpowiednie
urządzenie z systemem iOS do wybranego serwera MDM ESET PROTECT w programie Apple ABM.

Rejestracja przez e-mail
Ta metoda sprawdza się idealnie w przypadku masowej rejestracji urządzeń mobilnych. Umożliwia wysłanie
wiadomości e-mail z łączem rejestracyjnym do dowolnej liczby urządzeń. Każde z urządzeń mobilnych otrzymuje
unikatowy token jednorazowy wygenerowany na podstawie adresu e-mail.
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Na potrzeby masowej rejestracji za pośrednictwem poczty e-mail jest wymagane skonfigurowanie serwera
SMTP. Przejdź do pozycji Więcej > Ustawienia, rozwiń Ustawienia zaawansowane i określ Szczegóły
serwera SMTP.
1.Aby dodać nowe urządzenia mobilne, przejdź do sekcji Komputery. Wybierz grupę statyczną, do której
chcesz dodać urządzenia mobilne i kliknij kolejno opcje Dodaj urządzenie > Urządzenia mobilne.
2.Przejdź do sekcji Podstawowe.
3.Wybierz typ — wybierz Android lub iOS/iPadOS.
4.Dystrybucja — wybierz opcję Wyślij wiadomość e-mail.
5.Grupa nadrzędna — w przypadku braku określonej grupy statycznej dla urządzeń mobilnych zalecamy
utworzenie nowej grupy statycznej (na przykład o nazwie Urządzenia mobilne). W przypadku gdy grupa już
istnieje, kliknij pozycję Wszystko w celu otwarcia wyskakującego okna, w którym można wybrać grupę
statyczną.
6.Dostosuj więcej ustawień
oMobile Device Connector zostanie wybrany automatycznie. Jeśli istnieje więcej niż jeden moduł MDC,
wybierz adres FQDN modułu MDC, którego chcesz użyć. Jeśli Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi
nie został jeszcze zainstalowany, zapoznaj się z instrukcją instalacji dostępną w rozdziale Instalacja Modułu
zarządzania urządzeniami mobilnymi — system Windows lub Linux.
oLicencja — kliknij pozycję Wybierz i wybierz licencję, która ma zostać użyta podczas aktywacji. Dla
danego urządzenia mobilnego zostanie utworzone zadanie Aktywacja produktu. Zostanie pobrana
jednostka licencyjna (po jednej na każde urządzenie mobilne).
oTagi — wybierz lub dodaj odpowiednie tagi, aby zidentyfikować urządzenie mobilne.
7.Przejdź do sekcji Konfiguracja produktu.
8. Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i
potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA),
Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
9. Przejdź do obszaru Lista.
10. Lista urządzeń — wskaż urządzenia mobilne do zarejestrowania. W celu dodania urządzeń mobilnych
można użyć następujących funkcji:
• Dodaj — przy jednorazowym dodaniu trzeba ręcznie wprowadzić adres e-mail powiązany z
urządzeniem mobilnym, na który zostanie przesłana wiadomość rejestracyjna. Jeśli przypiszesz
użytkownika do urządzenia mobilnego, klikając Sparuj z istniejącym użytkownikiem i wybierając
użytkownika, adres e-mail zostanie zastąpiony adresem określonym na ekranie Więcej > Użytkownicy
komputerów. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenie mobilne, ponownie kliknij opcję Dodaj i uzupełnij
wymagane informacje.
• Dodaj użytkownika — możesz dodawać urządzenia, klikając pola wyboru odpowiednich
użytkowników z listy Więcej > Użytkownicy komputerów. Kliknij opcję Usuń parowanie, aby poprawki
na liście urządzeń mobilnych do zarejestrowania. Po usunięciu parowania przypisanego użytkownika
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zostanie dodane oznaczenie Nie sparowano. Aby wybrać odpowiedniego użytkownika niesparowanego
urządzenia, kliknij opcję Sparuj. Aby usunąć wpis, kliknij ikonę kosza na śmieci.
• Importuj plik CSV — metoda ułatwiająca dodawanie znaczącej liczby urządzeń mobilnych. Prześlij plik
.csv z listą urządzeń do dodania. Więcej informacji można znaleźć w części Importowanie pliku CSV.
• Wklej ze schowka — Pozwala zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych
niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV).
Zalecamy przypisanie do urządzenia mobilnego co najmniej jednego użytkownika. Aby korzystać ze
spersonalizowanych polityk w systemie iOS, użytkownik musi być przypisany do urządzenia.
W przypadku korzystania z metody importowania pliku CSV zalecamy podanie nazwy urządzenia w każdym
ze wpisów. Jest to nazwa urządzenia wyświetlana w sekcji Komputery. Jeśli pole Nazwa urządzenia
pozostanie puste, zamiast niej używany będzie adres e-mail, który będzie wyświetlany jako nazwa
urządzenia w obszarze Komputery i Grupy. Może to wywołać zamieszanie, szczególnie w przypadku
zarejestrowania większej liczby urządzeń mobilnych przy użyciu jednego adresu e-mail. Taki adres e-mail
będzie wyświetlany wielokrotnie, co uniemożliwi rozróżnianie urządzeń.
11. Przejdź do obszaru Rejestracja.
12. Podgląd wiadomości e-mail — wstępnie zdefiniowany szablon wiadomości zawiera szczegóły
wymagane do rejestracji po stronie użytkownika. Pod treścią rejestracyjnej wiadomości e-mail widoczna
jest część Instrukcje, w której podana jest nazwa urządzenia (lub adres e-mail) z łączem rejestracyjnym
(adresem URL). W przypadku podania jednego adresu e-mail w celu zarejestrowania wielu urządzeń
mobilnych widoczna jest tam lista urządzeń, do których przypisane są osobne łącza rejestracyjne (adresy
URL). Przedstawione są również instrukcje, które użytkownicy urządzenia mobilnego (z systemem iOS lub
Android) powinien wykonać w celu ukończenia rejestracji.
13. Po kliknięciu opcji Wyślij na każdy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z odpowiednimi
łączami rejestracyjnymi oraz instrukcjami.
14. Aby zakończyć rejestrację urządzenia mobilnego, wykonaj następujące kroki lub poproś
użytkowników/właścicieli urządzeń mobilnych o wykonanie tych kroków:
• Rejestracja urządzenia — system Android
• Rejestracja urządzenia — system iOS

Rejestracja pojedyncza przy użyciu łącza lub kodu QR
Podczas rejestrowania urządzenia mobilnego przy użyciu łącza rejestracyjnego lub kodu QR potrzebny jest
fizyczny dostęp do urządzenia. Ponadto w celu użycia kodu QR na urządzeniu mobilnym musi być zainstalowana
aplikacja umożliwiająca odczytywanie/skanowanie kodów QR.
W przypadku dużej liczby urządzeń mobilnych zalecamy skorzystanie z rejestracji przez e-mail.
1.Aby dodać nowe urządzenia mobilne, przejdź do sekcji Komputery. Wybierz grupę statyczną, do której
chcesz dodać urządzenia mobilne i kliknij kolejno opcje Dodaj urządzenie > Urządzenia mobilne.
2.Przejdź do sekcji Podstawowe.
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3.Wybierz typ — wybierz Android lub iOS/iPadOS.
4.Dystrybucja — wybierz Skanuj kod QR.
5.Grupa nadrzędna — w przypadku braku określonej grupy statycznej dla urządzeń mobilnych zalecamy
utworzenie nowej grupy statycznej (na przykład o nazwie Urządzenia mobilne). W przypadku gdy grupa już
istnieje, kliknij pozycję Wszystko w celu otwarcia wyskakującego okna, w którym można wybrać grupę
statyczną.
6.Dostosuj więcej ustawień
oMobile Device Connector zostanie wybrany automatycznie. Jeśli istnieje więcej niż jeden moduł MDC,
wybierz adres FQDN modułu MDC, którego chcesz użyć. Jeśli Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi
nie został jeszcze zainstalowany, zapoznaj się z instrukcją instalacji dostępną w rozdziale Instalacja Modułu
zarządzania urządzeniami mobilnymi — system Windows lub Linux.
oLicencja — kliknij pozycję Wybierz i wybierz licencję, która ma zostać użyta podczas aktywacji. Dla
danego urządzenia mobilnego zostanie utworzone zadanie Aktywacja produktu. Zostanie pobrana
jednostka licencyjna (po jednej na każde urządzenie mobilne).
oTagi — wybierz lub dodaj odpowiednie tagi, aby zidentyfikować urządzenie mobilne.
7.Przejdź do sekcji Konfiguracja produktu.
8. Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i
potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA),
Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
9. Przejdź do obszaru Lista.
10. Lista urządzeń — wskaż urządzenia mobilne do zarejestrowania. W celu dodania urządzeń mobilnych
można użyć następujących funkcji:
• Dodaj — przy jednorazowym dodaniu trzeba ręcznie wprowadzić adres e-mail powiązany z
urządzeniem mobilnym, na który zostanie przesłana wiadomość rejestracyjna. Jeśli przypiszesz
użytkownika do urządzenia mobilnego, klikając Sparuj z istniejącym użytkownikiem i wybierając
użytkownika, adres e-mail zostanie zastąpiony adresem określonym na ekranie Więcej > Użytkownicy
komputerów. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenie mobilne, ponownie kliknij opcję Dodaj i uzupełnij
wymagane informacje.
• Dodaj użytkownika — możesz dodawać urządzenia, klikając pola wyboru odpowiednich
użytkowników z listy Więcej > Użytkownicy komputerów. Kliknij opcję Usuń parowanie, aby poprawki
na liście urządzeń mobilnych do zarejestrowania. Po usunięciu parowania przypisanego użytkownika
zostanie dodane oznaczenie Nie sparowano. Aby wybrać odpowiedniego użytkownika niesparowanego
urządzenia, kliknij opcję Sparuj. Aby usunąć wpis, kliknij ikonę kosza na śmieci.
• Importuj plik CSV — metoda ułatwiająca dodawanie znaczącej liczby urządzeń mobilnych. Prześlij plik
.csv z listą urządzeń do dodania. Więcej informacji można znaleźć w części Importowanie pliku CSV.
• Wklej ze schowka — Pozwala zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych
niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV).
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11. Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostanie wyświetlona lista urządzeń z odpowiednim Linkiem
rejestracyjnym (URL) i kodem QR. Wpisz ręcznie cały adres URL w przeglądarce na urządzeniu mobilnym
(np. https://eramdm:9980/token, token będzie inny dla każdego urządzenia mobilnego) lub użyj innego
sposobu, by wysłać ten adres URL do urządzenia mobilnego. Możesz również użyć kodu QR, który może
okazać się wygodniejszy niż wpisywanie adresu URL, jednak wymaga zainstalowania na urządzeniu
mobilnym czytnika/skanera kodów QR.
12. Po zakończeniu rejestracji wszystkich wybranych urządzeń kliknij Zakończ.
13. W celu przeprowadzenia rzeczywistej rejestracji urządzeń mobilnych wykonaj poniższe szczegółowe
instrukcje:
oRejestracja urządzenia — system Android
oRejestracja urządzenia — system iOS

Właściciel urządzenia z Androidem (tylko system
Android 7 i nowszy)
Podczas rejestrowania urządzenia mobilnego Android przy użyciu kodu QR potrzebny jest fizyczny dostęp do
urządzenia. Poza tym rejestracja jest możliwa tylko na urządzeniu po czyszczeniu/przywróceniu do ustawień
fabrycznych lub zupełnie nowym.
Nie można użyć opcji Rejestracja przez e-mail do masowej rejestracji urządzeń Android jako właściciel
urządzenia.
1.Aby dodać nowe urządzenia mobilne, przejdź do sekcji Komputery. Wybierz grupę statyczną, do której
chcesz dodać urządzenia mobilne i kliknij kolejno opcje Dodaj urządzenie > Urządzenia mobilne.
2.Przejdź do sekcji Podstawowe.
3.Wybierz typ — Wybierz Właściciel urządzenia z Androidem (tylko system Android 7 i nowszy).
4.Dystrybucja — wybierz Skanuj kod QR.
5.Grupa nadrzędna — w przypadku braku określonej grupy statycznej dla urządzeń mobilnych zalecamy
utworzenie nowej grupy statycznej (na przykład o nazwie Urządzenia mobilne). W przypadku gdy grupa już
istnieje, kliknij pozycję Wszystko w celu otwarcia wyskakującego okna, w którym można wybrać grupę
statyczną.
6.Dostosuj więcej ustawień
oMobile Device Connector zostanie wybrany automatycznie. Jeśli istnieje więcej niż jeden moduł MDC,
wybierz adres FQDN modułu MDC, którego chcesz użyć. Jeśli Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi
nie został jeszcze zainstalowany, zapoznaj się z instrukcją instalacji dostępną w rozdziale Instalacja Modułu
zarządzania urządzeniami mobilnymi — system Windows lub Linux.
oLicencja — kliknij pozycję Wybierz i wybierz licencję, która ma zostać użyta podczas aktywacji. Dla
danego urządzenia mobilnego zostanie utworzone zadanie Aktywacja produktu. Zostanie pobrana
jednostka licencyjna (po jednej na każde urządzenie mobilne).
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oTagi — wybierz lub dodaj odpowiednie tagi, aby zidentyfikować urządzenie mobilne.
7.Przejdź do sekcji Konfiguracja produktu.
8. Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i
potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA),
Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
9. Przejdź do obszaru Lista.
10. Lista urządzeń — wskaż urządzenia mobilne do zarejestrowania. W celu dodania urządzeń mobilnych
można użyć następujących funkcji:
• Dodaj — przy jednorazowym dodaniu trzeba ręcznie wprowadzić adres e-mail powiązany z
urządzeniem mobilnym, na który zostanie przesłana wiadomość rejestracyjna. Jeśli przypiszesz
użytkownika do urządzenia mobilnego, klikając Sparuj z istniejącym użytkownikiem i wybierając
użytkownika, adres e-mail zostanie zastąpiony adresem określonym na ekranie Więcej > Użytkownicy
komputerów. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenie mobilne, ponownie kliknij opcję Dodaj i uzupełnij
wymagane informacje.
• Dodaj użytkownika — możesz dodawać urządzenia, klikając pola wyboru odpowiednich
użytkowników z listy Więcej > Użytkownicy komputerów. Kliknij opcję Usuń parowanie, aby poprawki
na liście urządzeń mobilnych do zarejestrowania. Po usunięciu parowania przypisanego użytkownika
zostanie dodane oznaczenie Nie sparowano. Aby wybrać odpowiedniego użytkownika niesparowanego
urządzenia, kliknij opcję Sparuj. Aby usunąć wpis, kliknij ikonę kosza na śmieci.
• Importuj plik CSV — metoda ułatwiająca dodawanie znaczącej liczby urządzeń mobilnych. Prześlij plik
.csv z listą urządzeń do dodania. Więcej informacji można znaleźć w części Importowanie pliku CSV.
• Wklej ze schowka — Pozwala zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych
niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV).
11. Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostanie wyświetlona lista urządzeń z odpowiednim Linkiem
rejestracyjnym (URL) i kodem QR. Wpisz ręcznie cały adres URL w przeglądarce na urządzeniu mobilnym
(np. https://eramdm:9980/token, token będzie inny dla każdego urządzenia mobilnego) lub użyj innego
sposobu, by wysłać ten adres URL do urządzenia mobilnego. Możesz również użyć kodu QR, który może
okazać się wygodniejszy niż wpisywanie adresu URL, jednak wymaga zainstalowania na urządzeniu
mobilnym czytnika/skanera kodów QR.
12. Po zakończeniu rejestracji wszystkich wybranych urządzeń kliknij Zakończ.
13. Należy wykonać następujące kroki na urządzeniu Android, aby przeprowadzić procedurę rejestracji.

Tworzenie polityki MDM dla systemu iOS — konto
Exchange ActiveSync
Niniejsza polityka zarządza wszystkimi ustawieniami urządzenia z systemem iOS. Ustawienia są stosowane
zarówno do urządzeń z systemem iOS objętych programem ABM, jak i nim nieobjętych.
• Ustawienia używane tylko w ramach programu ABM są oznaczone ikoną ABM
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. Ustawienia te będą

stosowane wyłącznie do urządzeń z systemem iOS zarejestrowanych w portalu programu ABM firmy Apple.
Odradzamy dostosowywanie ustawień ABM podczas tworzenia polityk dla urządzeń nieobjętych programem
ABM.
• Niektóre ustawienia można stosować wyłącznie w przypadku urządzeń z określoną wersją systemu iOS.
Takie ustawienia oznaczono ikoną odzwierciedlającą wersję systemu iOS.
o System iOS w wersji 9.0 lub nowszej
o System iOS w wersji 9.3 lub nowszej
o System iOS w wersji 8.1.3 lub nowszej
oSystem iOS w wersji 11.0 lub nowszej
• Jeśli dane ustawienie oznaczono obiema ikonami (programu ABM i wersji systemu iOS), urządzenie musi
spełniać oba wymagania — w przeciwnym wypadku zarządzanie ustawieniami zakończy się
niepowodzeniem.
Poniższy przykładowy scenariusz opisuje sposób stosowania polityki MDM systemu iOS podczas konfigurowania
konta programu Microsoft Exchange Mail:
Przy użyciu tej polityki można skonfigurować konto poczty, kontaktów i kalendarza w programie Microsoft
Exchange na urządzeniach mobilnych z systemem iOS. Zaletą korzystania z tego rodzaju polityki jest to, że
wystarczy utworzyć jedną politykę, którą można następnie zastosować na wielu urządzeniach mobilnych z
systemem iOS bez konieczności konfigurowania każdego z nich z osobna. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu
atrybutów użytkownika usługi Active Directory. Należy określić zmienną (na przykład
${exchange_login/exchange}), która zostanie następnie zastąpiona wartością przypisaną w usłudze AD do
określonego użytkownika.
Jeśli nie korzystasz z programu Microsoft Exchange ani Exchange ActiveSync, możesz ręcznie skonfigurować każdą
z usług (konta poczty, konta kontaktów, konta LDAP, konta kalendarzy oraz konta subskrybowanych
kalendarzy).
Poniżej przedstawiono przykład, w którym omówiono tworzenie nowej polityki i zastosowanie jej w celu
automatycznego skonfigurowania poczty, kontaktów i kalendarza dla poszczególnych użytkowników urządzenia
mobilnego z systemem iOS oraz użycie protokołu Exchange ActiveSync (EAS) do synchronizacji tych usług.
Zanim przystąpisz do konfigurowania tej polityki sprawdź, czy zostały już wykonane działania opisane w
części Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

Podstawowe
W polu Nazwa wprowadź nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia
Wybierz z menu rozwijanego pozycję Zarządzanie urządzeniami mobilnymi ESET dla systemu iOS/iPadOS, rozwiń
kategorie, klikając pozycję Inne, a następnie kliknij pozycję Edytuj obok wiersza Konta Exchange ActiveSync.
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Kliknij opcję Dodaj i wprowadź szczegółowe dane konta Exchange ActiveSync. W niektórych polach, takich jak
Użytkownik czy Adres e-mail, możesz używać zmiennych (wybierając je z listy rozwijanej). Te zmienne zostaną
zastąpione rzeczywistymi wartościami określonymi w części Użytkownicy komputerów w momencie zastosowania
polityki.

• Nazwa konta — wprowadź nazwę konta Exchange.
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• Host Exchange ActiveSync — podaj nazwę hosta Exchange Server lub jego adres IP.
• Użyj protokołu SSL — ta opcja jest domyślnie włączona. Umożliwia ustalenie, czy na serwerze Exchange do
uwierzytelniania używany jest protokół Secure Sockets Layer (SSL).
• Domena — to pole jest opcjonalne. Można podać w nim domenę, do której należy dane konto.
• Użytkownik — nazwa używana do logowania w programie Exchange. Wybierz z listy rozwijanej
odpowiednią zmienną, aby dla poszczególnych użytkowników użyć atrybutu z usługi Active Directory.
• Adres e-mail — wybierz z listy rozwijanej odpowiednią zmienną, aby dla poszczególnych użytkowników
użyć atrybutu z usługi Active Directory.
• Hasło — pole opcjonalne. Zalecamy pozostawienie tego pola pustego. W takim przypadku każdemu z
użytkowników wyświetli się monit o utworzenie własnego hasła.
• Liczba dni do synchronizacji poczty — z listy rozwijanej wybierz liczbę dni do synchronizacji poczty.
• Certyfikat tożsamości — poświadczenia umożliwiające połączenie z usługą ActiveSync.
• Zezwalaj na przenoszenie wiadomości — po włączeniu tej opcji można przenosić wiadomości pomiędzy
kontami.
• Zezwalaj na synchronizację najnowszych adresów — po włączeniu tej opcji użytkownik może
synchronizować ostatnio używane adresy pomiędzy urządzeniami.
• Używaj tylko w aplikacji Mail — włącz tę opcję, jeśli chcesz zezwalać na wysyłanie wychodzącej poczty email na tym koncie wyłącznie aplikacji Mail.
• Używaj S/MIME — włącz tę opcję, by używać szyfrowania S/MIME w odniesieniu do wychodzącej poczty
e-mail.
• Certyfikat podpisywania — poświadczenia służące do podpisywania danych MIME.
• Certyfikat szyfrowania — poświadczenia służące do szyfrowania danych MIME.
• Włącz przełącznik szyfrowania wiadomości — użytkownik może decydować, czy poszczególne
wiadomości mają być szyfrowane.
Pozostawienie tego pola pustego sprawi, że użytkownicy urządzeń mobilnych będą monitowani o podanie
tej wartości. Na to być na przykład hasło.
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• Dodaj certyfikat — w razie potrzeby możesz dodać określone certyfikaty Exchange (certyfikat tożsamości
użytkownika, podpisu cyfrowego lub szyfrowania).
Wykonując opisane powyżej czynności, można w razie potrzeby dodać wiele kont Exchange ActiveSync.
Dzięki temu na jednym urządzeniu mobilnym można skonfigurować większą liczbę kont. W razie potrzeby
można również edytować istniejące konta.

Przypisywanie
Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.
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Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane
komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.
Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby
zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.
Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
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Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po
następnym połączeniu z serwerem programu ESET PROTECT (w zależności od interwału połączenia agenta).

Tworzenie polityki Modułu zarządzania urządzeniami
mobilnymi umożliwiającej aktywację usług APN/ABM
na potrzeby rejestracji urządzeń z systemem iOS
Po zmianie certyfikatu https stosowanym w polityce dotyczącej MDC, wykonaj kroki poniżej, aby uniknąć
odłączenia urządzeń mobilnych od MDM:
1. Utwórz i zastosuj nową politykę, która wykorzystuje nowy certyfikat https.
2. Zezwól urządzeniom na połączenie z serwerem MDM i otrzymanie nowej polityki.
3 Upewnij się, że urządzenia wykorzystują nowy certyfikat https (wymiana certyfikatu https jest
zakończona).
4. Potrzeba co najmniej 72 godzin, aby urządzenia otrzymały nową politykę. Po tym, jak wszystkie
urządzenia otrzymały nową politykę (alert MDM Core „Trwa zmiana certyfikatu HTTPS. Stary certyfikat jest
ciągle wykorzystywany” nie jest już wyświetlany na karcie Alerty), można usunąć starą politykę.
Oto przykład, jak utworzyć nową politykę Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi ESET umożliwiającą
aktywację usług APNS (Apple Push Notification Services) i funkcji rejestracji urządzenia z systemem iOS. Jest to
wymagane w przypadku rejestracji urządzenia z systemem iOS. Przed przystąpieniem do konfigurowania tej
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polityki utwórz nowy certyfikat APN i zadbaj o to, by został podpisany przez firmę Apple w portalu certyfikatów
firmy Apple (Apple Push Certificates Portal) i stał się certyfikatem podpisanym lub certyfikatem APNS.
Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części Certyfikat APN.

Podstawowe
W polu Nazwa wpisz nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia
Z listy rozwijanej wybierz opcję Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi programu ESET.
Jeśli serwer MDM zainstalowano za pomocą instalatora kompleksowego (nieautonomicznie i nie jako
komponent), podczas instalacji został automatycznie wygenerowany certyfikat HTTPS. We wszystkich
innych przypadkach należy zastosować niestandardowy certyfikat HTTPS. Więcej informacji zawiera krok
pierwszy procedury w temacie Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
Można użyć certyfikatu ESET PROTECT (podpisanego przez urząd certyfikacji ESET PROTECT) lub certyfikatu
niestandardowego. Można również określić datę w polu Wymuś zmianę certyfikatu. Kliknij etykietę tego
ustawienia, aby wyświetlić więcej informacji.
Wpisz faktyczną nazwę organizacji, zastępując ciąg znaków w polu Organizacja. Ta wartość zostanie użyta w
generatorze profilu rejestracji w celu dodania tej informacji do profilu.

W obszarze Ogólne można opcjonalnie przesłać swój certyfikat HTTPS rejestracji do pozycji Certyfikat
podpisywania profilu rejestracji (dotyczy to tylko środowisk nieobjętych programem ABM). Dzięki temu strona
rejestracji urządzeń iOS, którą odwiedzają one podczas procedury rejestracji, będzie podpisana i będą one
widoczne w polu Podpisane przez według certyfikatu.
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Prześlij certyfikaty Apple do rejestracji iOS — przejdź do pozycji Usługa Apple Push Notification Service i prześlij
certyfikat APNS oraz klucz prywatny APNS.
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Certyfikat APNS (podpisany przez firmę Apple) — kliknij ikonę folderu i wybierz certyfikat APNS, aby go przesłać.
Certyfikat APNS to plik pobrany z portalu Apple Push Certificates.
Klucz prywatny APNS — kliknij ikonę folderu i wybierz klucz prywatny APNS, aby go przesłać. Klucz prywatny
APNS to plik pobrany podczas tworzenia Certyfikatu APN/ABM.

Program ulepszania produktu — umożliwia włączanie i wyłączanie wysyłania raportów o awariach i
anonimowych danych telemetrycznych do firmy ESET.
Zapisywanie w dzienniku > Szczegółowość dziennika śledzenia — istnieje możliwość skonfigurowania
szczegółowości dziennika i wybrania poziomu informacji gromadzonych i zapisywanych w dzienniku — od
poziomu Śledzenie (informacyjne) do poziomu Krytyczny (najważniejsze informacje o decydującym znaczeniu).
Jeśli tworzysz politykę, która posłuży do rejestracji urządzeń z systemem iOS w programie ABM firmy Apple,
przejdź do obszaru Apple Business Manager (ABM).
Apple Business Manager (ABM) — te ustawienia dotyczą tylko programu ABM.
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Jeśli jakiekolwiek ustawienia zmienią się po wykonaniu konfiguracji wstępnej, w celu zastosowania zmian
będzie wymagane zresetowanie odpowiednich urządzeń z systemem iOS do ustawień fabrycznych i
ponowne ich zarejestrowanie.
Prześlij token autoryzacji — kliknij ikonę folderu i wybierz token serwera ABM. Token serwera ABM to plik
pobrany podczas tworzenia wirtualnego serwera MDM w portalu programu ABM firmy Apple.
Instalacja obowiązkowa — użytkownik nie będzie mógł korzystać z urządzenia bez zainstalowania profilu MDM.
Zezwalaj użytkownikowi na usunięcie profilu MDM — aby można było uniemożliwić użytkownikowi usunięcie
profilu MDM, urządzenie musi pracować w trybie nadzorowanym.
Wymagaj logowania do domeny — użytkownik musi podać prawidłowe poświadczenia domeny w kreatorze
konfiguracji urządzenia.
Pomiń elementy konfiguracji — to ustawienie umożliwia wybieranie kroków konfiguracji wstępnej systemu iOS,
które zostaną pominięte. Więcej informacji na temat każdego kroku można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy
Apple.

Przypisywanie
Wybierz urządzenie hosta serwera MDM, do którego będzie stosowana polityka.

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz
instancję narzędzia Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi, do której chcesz zastosować politykę, i kliknij
przycisk OK.
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Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.

Tworzenie polityki w celu wymuszenia ograniczeń w
systemie iOS oraz dodania połączenia Wi-Fi
W celu wymuszenia określonych ograniczeń można utworzyć politykę dla urządzeń mobilnych z systemem iOS.
Można również zdefiniować wiele połączeń Wi-Fi, aby na przykład umożliwić użytkownikom automatyczne
łączenie się z firmową siecią Wi-Fi w różnych biurach firmy. To samo dotyczy połączeń VPN.
Ograniczenia, które można zastosować w odniesieniu do urządzenia mobilnego z systemem iOS należą do różnych
kategorii. Można na przykład wyłączyć aplikację FaceTime oraz uniemożliwić korzystanie z kamery, wyłączyć
wybrane funkcje iCloud, dostosować opcje zabezpieczeń i prywatności lub wyłączyć wybrane aplikacje.
To, które ograniczenia można zastosować, a których nie, zależy od wersji systemu iOS używanej na
urządzeniach klienckich. Obsługiwany jest system iOS 8.x i nowszy.
W poniższym przykładzie pokazano jak wyłączyć kamerę i aplikację FaceTime oraz dodać szczegóły połączenia WiFi do listy, aby umożliwić na urządzeniu mobilnym z systemem iOS łączenie się z siecią Wi-Fi, gdy zostanie ona
wykryta. Jeśli korzystasz z opcji automatycznego dołączania, urządzenia mobilne z systemem iOS będą domyślnie
łączyć się z daną siecią. Ustawienie określone w polityce zastąpi ustawienie sieci Wi-Fi wybrane ręcznie przez
użytkownika.

Podstawowe
W polu Nazwa wprowadź nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia
Wybierz pozycję Zarządzanie urządzeniami mobilnymi ESET dla systemu iOS i kliknij Ograniczenia, aby wyświetlić
kategorie. Użyj przełącznika obok opcji Zezwalaj na korzystanie z kamery, aby wyłączyć kamerę. Wyłączenie
kamery spowoduje również automatyczne wyłączenie aplikacji FaceTime. Jeśli chcesz wyłączyć jedynie aplikację
FaceTime, pozostaw kamerę włączoną i użyj przełącznika obok opcji Zezwalaj na FaceTime, aby wyłączyć
aplikację.

460

Po skonfigurowaniu ograniczeń kliknij pozycję Inne, a następnie kliknij opcję Edytuj obok listy połączeń Wi-Fi.
Spowoduje to otwarcie okna z listą połączeń Wi-Fi. Kliknij opcję Dodaj i podaj szczegóły połączenia dla sieci Wi-Fi,
którą chcesz dodać. Kliknij przycisk Dalej.

• SSID (Service Set Identifier) — identyfikator SSID sieci Wi-Fi, która ma być używana.
• Automatyczne dołączanie — ustawienie opcjonalne (domyślnie włączone).
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Ustawienia zabezpieczeń:
• Typ szyfrowania — wybierz odpowiedni typ szyfrowania z listy rozwijanej, pamiętając, by ta wartość była
zgodna z możliwościami sieci Wi-Fi.
• Hasło — wpisz hasło, które będzie używane do uwierzytelniania przy nawiązywaniu połączenia z siecią WiFi.
Ustawienia serwera proxy — opcjonalne. Jeśli w sieci używany jest serwer proxy, wprowadź odpowiednie
wartości.

Przypisywanie
Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane
komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.
Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby
zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.
Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
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Podsumowanie
Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po
następnym połączeniu z serwerem programu ESET PROTECT (w zależności od interwału połączenia agenta).

Profile konfiguracji MDM
W celu zastosowania polityk i ograniczeń w odniesieniu do zarządzanego urządzenia mobilnego można
skonfigurować profil.
Nazwa profilu

Krótki opis

Kod dostępu

Za każdym razem przy przechodzeniu ze stanu bezczynności użytkownicy końcowi muszą
podawać kod dostępu. Zapewnia to ochronę poufnych danych firmowych na
zarządzanych urządzeniach. Jeśli na jednym urządzeniu używanie kodów dostępu jest
wymuszane przez więcej niż jeden profil, stosowana jest najbardziej restrykcyjna polityka.

Ograniczenia

Profile ograniczeń umożliwiają ograniczanie udostępniania funkcji użytkownikom
urządzeń zarządzanych poprzez nakładanie ograniczeń na korzystanie z określonych
zezwoleń w kategoriach Funkcje urządzenia, Aplikacje, iCloud oraz Zabezpieczenia i
prywatność.

Lista połączeń Wi-Fi

Profile Wi-Fi wymuszają ustawienia firmowych sieci Wi-Fi bezpośrednio na zarządzanych
urządzeniach, zapewniając im natychmiastowy dostęp.
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Nazwa profilu

Krótki opis

Lista połączeń VPN

Profile VPN wymuszają ustawienia firmowych wirtualnych sieci prywatnych na
urządzeniach firmowych, dzięki czemu użytkownicy mogą bezpiecznie uzyskiwać dostęp
do infrastruktury firmowej z lokalizacji zdalnych.
Nazwa połączenia — umożliwia wyświetlenie nazwy połączenia widocznej na urządzeniu.
Typ połączenia — umożliwia wybranie typu połączenia włączanego przy użyciu tego
profilu. Dla poszczególnych typów połączeń dostępne są różne funkcje.
Serwer — umożliwia wprowadzenie nazwy hosta lub adresu IP serwera, z którym
nawiązywane jest połączenie.

Konta e-mail

Tutaj administrator może skonfigurować konta pocztowe IMAP/POP3.

Konta Exchange
ActiveSync

Profile Exchange ActiveSync umożliwiają użytkownikom końcowym uzyskiwanie dostępu
do firmowej infrastruktury pocztowej opartej na konfiguracji wymuszanej. Należy mieć na
uwadze, że niektóre z wyszukanych wartości wstępnie wprowadzonych w polach mają
zastosowanie wyłącznie w przypadku systemu iOS 5 i nowszych.

CalDAV — konta
kalendarzy

Profil CalDAV obejmuje opcje konfiguracji, które umożliwiają użytkownikom końcowym
bezprzewodową synchronizację z serwerem firmowym CalDAV.

CardDAV — konta
kontaktów

W tej części można wprowadzić określoną konfigurację usług CardDAV.

Subskrybowane
konta kalendarzy

W profilu subskrybowanych kalendarzy dostępna jest konfiguracja kalendarzy.

Zarządzanie aktualizacjami systemu operacyjnego
Program ESET Endpoint Security dla systemu Android umożliwia administratorowi zarządzanie aktualizacjami
systemu operacyjnego na zarządzanych urządzeniach z systemem Android.
Ta funkcja wymaga programu ESET Endpoint Security dla systemu Android w wersji 3.0, a urządzenie z
systemem Android musi być zarejestrowane w trybie właściciela urządzenia.
Aby zarządzać aktualizacjami systemu operacyjnego na zarządzanych urządzeniach, utwórz nową politykę:
1. Kliknij kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.
2. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję ESET Endpoint Security for Android (2+).
3. W obszarze Zabezpieczenia urządzenia wybierz pozycję Zabezpieczenia urządzenia i włącz ustawienie
Włącz zabezpieczenia urządzenia.
4. Aby aktywować funkcję zarządzania systemem operacyjnym, przejdź do pozycji Zarządzanie aktualizacjami
systemu i włącz opcję Zarządzaj aktualizacjami systemu.
W tej sekcji możesz ustawić różne reguły aktualizacji systemu operacyjnego Android na zarządzanych
urządzeniach z Androidem:
• Zasady aktualizacji system:
oAutomatyczny: Aktualizacja systemu operacyjnego Android zostanie wykonana bezzwłocznie.
oUstalono okres: Aktualizacja systemu operacyjnego Android zostanie wykonana tylko podczas okna
konserwacji określonego w ustawieniu Codzienne okno konserwacji.
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oPrzełożone na 30 dni: Aktualizacja systemu operacyjnego Android zostanie wykonana 30 dni po dacie
wydania.
• Codzienny okres konserwacji: Ustaw określony czas przeprowadzania aktualizacji systemu operacyjnego na
zarządzanym urządzeniu z Androidem.
• Okresy zabronione: Określ wiele okresów, w których nie będzie można aktualizować urządzeń.

Kontrola dostępu do stron internetowych dla systemu
Android
Program ESET Endpoint Security dla systemu Android umożliwia regulowanie dostępu do stron internetowych na
zarządzanych urządzeniach z systemem Android. Kontrola dostępu do stron internetowych może regulować
dostęp do stron, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej, chroniąc Twoją firmę przed ryzykiem
odpowiedzialności prawnej. Celem jest uniemożliwienie pracownikom dostępu do stron z nieodpowiednimi lub
szkodliwymi treściami oraz takich, które mogą negatywnie wpłynąć na produktywność.
Kontrola dostępu do stron internetowych dla systemu Android jest obsługiwana przez program ESET
Endpoint Security for Android w wersji 3.0 lub nowszej.
Domyślnie Kontrola dostępu do stron internetowych jest wyłączona. Aby ją aktywować, musisz utworzyć nową
politykę:
1. Kliknij kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.
2. W oknie Nowa polityka przejdź do pozycji Ustawienia i wybierz pozycję ESET Endpoint Security for Android
(2+).
3. W sekcji Ochrona dostępu do stron internetowych polityki włącz Kontrolę dostępu do stron
internetowych.
4. Biała i czarna lista określonych linków lub kategorii.

Reguły kontroli dostępu do stron internetowych
Użyj polityki Kontrola dostępu do stron internetowych, aby określić listę adresów URL dla trzech różnych
kategorii:
• Czarna lista — adres URL jest blokowany bez opcji dostępu
• Biała lista — zezwalaj na dostęp do adresu URL
• Ostrzeżenie — ostrzega użytkownika o adresie URL, ale daje opcję dostępu
Każdą z tych sekcji można zarządzać za pomocą następujących działań:
• Dodaj — dodaj nowy rekord z określonym adresem URL
• Edytuj — edytuj istniejący adres URL
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• Usuń — usuń istniejący raport adresu URL
• Import — importowanie listy nowych adresów URL do kategorii
• Eksport — eksportowanie listy adresów URL z wybranej kategorii
W przypadku reguł, które kontrolują dostęp do danej witryny, wpisz pełny adres URL w polu URL.
W polu adresu URL można używać symboli specjalnych * (gwiazdki) i ? (znaku zapytania).
Podczas dodawania adresu domeny cała zawartość znajdująca się w tej domenie i wszystkich poddomenach
(na przykład subdomain.domain.com) zostanie zablokowana lub dozwolona na podstawie wybranego
działania.
Inną opcją jest zezwolenie/zablokowanie całego zestawu adresów URL na podstawie ich kategorii w regułach
kategorii.
W oknie Reguły kategorii wybierz czynność dla określonej kategorii adresów URL i określ, która podkategoria ma
być nią objęta:
• Zezwalaj — zezwalaj na dostęp do adresu URL z wybranej kategorii
• Blokuj — blokuj dostęp do adresu URL z wybranej kategorii
• Ostrzeżenie — ostrzegaj użytkownika o adresie URL z wybranej kategorii

Zarządzanie aktualizacjami systemu operacyjnego
Program ESET Endpoint Security dla systemu Android umożliwia administratorowi zarządzanie aktualizacjami
systemu operacyjnego na zarządzanych urządzeniach z systemem Android.
Ta funkcja wymaga programu ESET Endpoint Security dla systemu Android w wersji 3.0, a urządzenie z
systemem Android musi być zarejestrowane w trybie właściciela urządzenia.
Aby zarządzać aktualizacjami systemu operacyjnego na zarządzanych urządzeniach, utwórz nową politykę:
1. Kliknij kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.
2. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję ESET Endpoint Security for Android (2+).
3. W obszarze Zabezpieczenia urządzenia wybierz pozycję Zabezpieczenia urządzenia i włącz ustawienie
Włącz zabezpieczenia urządzenia.
4. Aby aktywować funkcję zarządzania systemem operacyjnym, przejdź do pozycji Zarządzanie aktualizacjami
systemu i włącz opcję Zarządzaj aktualizacjami systemu.
W tej sekcji możesz ustawić różne reguły aktualizacji systemu operacyjnego Android na zarządzanych
urządzeniach z Androidem:
• Zasady aktualizacji system:
oAutomatyczny: Aktualizacja systemu operacyjnego Android zostanie wykonana bezzwłocznie.
oUstalono okres: Aktualizacja systemu operacyjnego Android zostanie wykonana tylko podczas okna
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konserwacji określonego w ustawieniu Codzienne okno konserwacji.
oPrzełożone na 30 dni: Aktualizacja systemu operacyjnego Android zostanie wykonana 30 dni po dacie
wydania.
• Codzienny okres konserwacji: Ustaw określony czas przeprowadzania aktualizacji systemu operacyjnego na
zarządzanym urządzeniu z Androidem.
• Okresy zabronione: Określ wiele okresów, w których nie będzie można aktualizować urządzeń.

Rozwiązywanie problemów z MDM
Pliki konfiguracji i dziennika MDMCore
Zobacz też pliki dziennika innych składników ESET PROTECT.
Lokalizacja
Windows:
%ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Configuration
Linux: /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore

Szczegóły plików
• startupconfiguration.ini (Windows),
startupconfiguration.ini (Linux) — Informacje o połączeniu z
bazą danych.
• loggerLevel.cfg — Pojedynczy wiersz określający
wymuszony poziom rejestrowania dla plików dziennika. Ten
plik ma pierwszeństwo przed ustawieniem w dowolnej
polityce (i może być używany w przypadkach, gdy zasady nie
mogą być dostarczone). Jeśli zostanie rozpoznany, w
dzienniku śledzenia zostanie umieszczony wiersz „Setting log
level from loggerLevel.cfg override file to XYZ” (poziom
informacji). Rozpoznawane wartości: all, trace, debug,
information, warning, error, critical, fatal. W przypadku
ustawienia all rejestrowana jest też cała komunikacja z
telefonami.
• shouldLogPhoneComm.cfg — Pojedynczy wiersz
określający, czy komunikacja z telefonami powinna być
rejestrowana w oddzielnym pliku dziennika. Rozpoznawane
wartości: 1, true, log.
• skipPnsCertCheck.cfg — Pojedynczy wiersz określający, czy
certyfikat usługi PNS powinien zostać zweryfikowany.

Windows:
Dzienniki śledzenia poszczególnych agentów w osobnym
%ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Data\MultiAgent podfolderze dla każdego agenta.
Linux: /var/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/MultiAgent
Windows:
%ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Dumps
Linux: /var/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Dumps

Zrzuty danych z awarii, które nie zostały jeszcze wysłane do
usługi ESET CrashReporting.

Windows: %ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs
Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore

• trace.log trace.log.<N>.gz — Dziennik śledzenia
MDMCore. Ponumerowane pliki gzip przechowują starszą
zawartość dziennika.

Windows:
%ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs\Proxy
Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Proxy

• trace.log trace.log.<N>.gz — Dziennik śledzenia składnika
MultiProxy MDMCore. Ponumerowane pliki gzip
przechowują starszą zawartość dziennika.

Windows:
%ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Modules
Linux: /var/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Modules

• em*.dat — Moduły Config Engine i Loader.

Windows: %ProgramFiles%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore
Linux: /opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore

Wszystkie pliki wykonywalne wymagane przez MDMCore.
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Komunikaty o błędach MDM
1.Co zrobić, jeśli jest wyświetlany komunikat o błędzie: „Token rejestracji jest już używany lub nie jest
prawidłowy.”?
Prawdopodobnie próbujesz dokonać ponownej rejestracji za pomocą starego tokenu rejestracji. Utwórz nowy
token ponownej rejestracji w konsoli internetowej i użyj go. Możliwe również, że próbujesz dokonać następnej
ponownej rejestracji zbyt szybko po pierwszej ponownej rejestracji. Upewnij się, że token ponownej rejestracji
różni się od pierwszego tokenu. Jeśli tak nie jest, poczekaj kilka minut i spróbuj jeszcze raz wygenerować nowy
token ponownej rejestracji.
2.Co zrobić, jeśli jest wyświetlany komunikat o błędzie: „weryfikacja certyfikatu usługi nie powiodła się”?
Ten komunikat o błędzie wskazuje problem z certyfikatem usług APNS lub FCM. Ta informacja jest zgłaszana w
konsoli internetowej ESET PROTECT jako jedno z następujących ostrzeżeń w ramach alertów MDM Core:
• Weryfikacja certyfikatu usługi FCM nie powiodła się (0x0000000100001002)
• Weryfikacja certyfikatu usługi APNS nie powiodła się (0x0000000100001000)
• Weryfikacja certyfikatu usługi APNS Feedback nie powiodła się (0x0000000100001004)
Upewnij się, że w systemie jest dostępny prawidłowy urząd certyfikacji:
• Urząd certyfikacji APNS: Entrust Certification Authority, trzeba sprawdzić poprawność certyfikatu z
gateway.push.apple.com:2195;
• Urząd certyfikacji APNS Feedback: Entrust Certification Authority, trzeba sprawdzić poprawność
certyfikatu z feedback.push.apple.com:2196;
• Urząd certyfikacji FCM: GeoTrust Global CA, trzeba sprawdzić poprawność certyfikatu z
android.googleapis.com:443.
Żądany urząd certyfikacji powinien być uwzględniony w magazynie certyfikatów na komputerze hoście MDM. W
systemie Windows możesz wyszukać frazę „Zarządzaj zaufanymi certyfikatami głównymi”. W systemie Linux
lokalizacja certyfikatu zależy od używanej dystrybucji. Przykłady miejsc docelowych certyfikatów:
• Debian, CentOS: /usr/lib/ssl/cert.pem, /usr/lib/ssl/certs;
• Red Hat: /usr/share/ssl/cert.pem, /usr/share/ssl/certs;
• polecenie openssl version -d zwykle zwraca żądaną ścieżkę.
Jeśli żądany urząd certyfikacji nie jest zainstalowany w systemie, w którym działa MDM Core, zainstaluj go. Po
zakończeniu instalacji uruchom ponownie usługę MDC ESET PROTECT.
Należy zachować ostrożność: sprawdzanie poprawności certyfikatów to funkcja bezpieczeństwa, a zatem
ostrzeżenie w konsoli internetowej może też oznaczać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

ESET PROTECT dla dostawców usług zarządzanych
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Kim jest MSP
MSP to skrót od angielskich słów „Managed Service Provider” i oznacza dostawcę usług zarządzanych.
Użytkownicy MSP zwykle zapewniają usługi IT swoim klientom, na przykład zarządzanie produktami
zabezpieczającymi, takimi jak ESET Endpoint Antivirus. Użytkownicy MSP mają inne wymagania i sposoby
korzystania z programu ESET PROTECT niż na przykład użytkownicy korporacyjni lub SMB (małe i średnie firmy).
Zobacz zalecane scenariusze wdrożenia dla firmy MSP. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu ESET
MSP, skontaktuj się z lokalnym partnerem firmy ESET lub odwiedź stronę Programu dostawców usług
zarządzanych firmy ESET.

Struktura podmiotów w firmie MSP
ESET PROTECT synchronizuje strukturę ESET MSP Administrator z Drzewem grupy statycznej w menu Komputery
w konsoli internetowej.

• Dystrybutor — dystrybutor to partner firmy ESET i firma MSP lub partner typu Menedżer MSP.
• Menedżer MSP — zarządza wieloma firmami MSP. Menedżer MSP może mieć także bezpośrednich
klientów.
• MSP -— docelowa grupa odbiorców tego przewodnika. MSP świadczy usługi swoim klientom. Na przykład
MSP zarządza zdalnie komputerami klientów i instaluje produkty firmy ESET oraz zarządza nimi.
• Zarządzany MSP — analogicznie jak MSP, ale Zarządzanym MSP zarządza Menedżer MSP.
• Klient — użytkownik końcowy licencji na produkty ESET. Klient nie powinien wykonywać interakcji z tymi
produktami firmy ESET.

Specyfika środowiska MSP
Model biznesowy MSP wykorzystuje inną konfigurację infrastruktury niż w przypadku przedsiębiorstw lub małych
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i średnich firm. W środowisku MSP klienci zwykle znajdują się poza siecią firmową MSP. Również serwer ESET
PROTECT jest często hostowany poza firmą MSP. Agenty ESET Management muszą mieć bezpośrednią łączność z
serwerem ESET PROTECT przez publiczny Internet. Zalecane konfiguracje serwera ESMC dla MSPs to:
• Hostowany w chmurze publicznej.
• Hostowany w chmurze prywatnej MSP. (Należy otworzyć pewne porty, aby serwer ESET PROTECT był
widoczny przez Internet).
• Hostowany w sieci prywatnej MSP. (Należy użyć serwera proxy HTTP w celu przekazywania połączeń z
Internetu, jeśli serwer nie jest bezpośrednio widoczny).

Konfiguracje podstawowe
• Konfiguracja scentralizowana — klienci uzyskują dostęp do serwera ESET PROTECT przez Internet. Konsola
internetowa ESET PROTECT może być dostępna tylko z sieci firmowej MSP.

• Konfiguracja rozproszona — klienci uzyskują dostęp do serwera ESET PROTECT przez Internet. Konsola
internetowa ESET PROTECT jest dostępna dla MSP przez Internet. Jeśli konsola internetowa jest dostępna
przez Internet, należy pamiętać o włączeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego.
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Migracja z programu ESMC 7.2
Dla użytkowników z zaimportowanym kontem EMA 2, którzy aktualizują wersję z ESMC 7.2, drzewo MSP i
struktura grupy, pozostają nienaruszone.

Funkcje ESET PROTECT dla użytkowników MSP
ESET PROTECT oferuje zestaw ulepszeń przeznaczonych dla użytkowników MSP. Wszystkie funkcje związane z
MSP są włączane po zaimportowaniu konta EMA 2 do programu ESET PROTECT.

Kreator konfiguracji klienta
Kluczową funkcją MSP w programie ESET PROTECT jest konfiguracja klienta MSP. Ta funkcja pomaga utworzyć
użytkownika i dostosowany instalator agenta ESET Management dla klienta.
Drzewo MSP
Po zaimportowaniu konta EMA 2 program ESET PROTECT synchronizuje się z Portalem MSP
firmy ESET (EMA 2) i tworzy drzewo MSP. Drzewo MSP to struktura w menu Komputery, która
reprezentuje strukturę firm na Twoim koncie EMA 2. Elementy w drzewie MSP używają innych
ikon niż standardowe urządzenia i grupy ESET PROTECT. Struktury drzewa MSP nie można
modyfikować w konsoli internetowej. Dopiero po usunięciu konta EMA 2 z obszaru
Zarządzanie licencjami można rozpocząć edytowanie i usuwanie klientów z drzewa.
Zawieszenie firmy w EMA 2 nie powoduje jej usunięcia z drzewa MSP w programie ESET
PROTECT.
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Grupa Udostępniane obiekty
Po zsynchronizowaniu konta MSP program ESET PROTECT tworzy drzewo MSP. Istnieje jedna grupa dostępu
Udostępniane obiekty dla każdego MSP i Menedżera MSP. Nie można przechowywać komputerów w Obiektach
udostępnionych. Obiekty udostępnione nie są widoczne w obszarze Grupy w menu Komputery. MSP mogą
udostępniać obiekty takie jak polityki i zadania przy użyciu grupy dostępu Udostępniane obiekty.
Każdy użytkownik MSP utworzony za pośrednictwem kreatora konfiguracji firmy ma uprawnienia dostępu Odczyt i
Użycie do wszystkich grup Udostępnione obiekty powyżej użytkownika. Aby wyświetlić listę grup dostępu, można
sprawdzić zestawy uprawnień przypisane do użytkownika. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp tylko do
znajdujących się powyżej grup Udostępnione obiekty, a nie do grup równoległych Menedżerów MSP.

ESET PROTECT certyfikaty i MSP
Po zaimportowaniu konta EMA 2 w programie ESET PROTECT serwer ESET PROTECT tworzy nowyurząd certyfikacji
MSP. Urząd certyfikacji MSP jest przechowywany w grupie statycznej Udostępniane obiekty poniżej grupy
głównej MSP. Istnieje tylko jeden urząd certyfikacji MSP, nawet jeśli zaimportowano wiele kont. Jeśli usuniesz
urząd certyfikacji MSP, ESET PROTECT tworzy nowy urząd certyfikacji MSP po wykonaniu następnej synchronizacji
z serwerami licencji. Synchronizacja jest wykonywana automatycznie raz dziennie.
ESET PROTECT tworzy nowy równorzędny certyfikat agenta po skonfigurowaniu firmy przy użyciukreatora
konfiguracji klienta. Urząd certyfikacji MSP podpisuje takie certyfikaty równorzędne. Każdy certyfikat jest
oznaczony nazwą firmy. Utworzenie oddzielnego certyfikatu dla każdej firmy podnosi ogólne bezpieczeństwo.
Jeśli chcesz używać zaawansowanych zabezpieczeń, zdecydowanie zalecamy ich skonfigurowanie przed
zaimportowaniem konta MSP.
Jeśli usuniesz urząd certyfikacji, wszystkie komputery używające certyfikatów podpisanych przez ten urząd
certyfikacji utracą możliwość połączenia z serwerem ESET PROTECT. Będzie konieczne ponowne ręczne wdrożenie
agenta ESET Management.

MSP w obszarze Przegląd stanu
Dostęp do nowego kafelka MSP w obszarze Przegląd stanu można uzyskać po zaimportowaniu konta EMA 2.
Kafelek MSP wyświetla podstawowe informacje na temat Twojego konta.
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Proces wdrażania dla MSP
Jeśli program ESET PROTECT nie jest zainstalowany, zalecamy użycie instalatora kompleksowego dla systemu
Windows i postępowanie zgodnie z podręcznikiem instalacji, uwzględniając następujące rekomendacje:
• Nie wybieraj opcji instalacji serwera proxy Apache HTTP. Klienci będą kontaktować się z serwerami ESET
bezpośrednio (w celu pobierania, aktywacji lub aktualizacji). Więksi klienci mogą mieć własne, lokalne
rozwiązanie serwera proxy HTTP. Możesz je skonfigurować później.
• Serwer ESET PROTECT musi mieć także połączenie z serwerem ESET (w celu synchronizacji z EMA 2,
pobierania aktualizacji i wykonywania innych działań).
Po zainstalowaniu serwera ESET PROTECT wykonaj następujący proces:
1.Upewnij się, że masz kwalifikujące się konto EMA 2.
2.Utwórz klientów z co najmniej jedną licencją. Możesz także użyć istniejącego klienta.
3.Zaimportuj konto EMA 2 do programu ESET PROTECT.
4.Wykonaj konfigurację klienta MSP. Po wyświetleniu monitu wybierz instalator Tylko agent.
5.Roześlij i zainstaluj instalator agenta ESET Management lokalnie lub zdalnie.
6.Zainstaluj produkty zabezpieczające firmy ESET i skonfiguruj polityki.
Poniższy schemat przedstawia ogólny proces rejestracji klienta MSP.

Lokalne wdrożenie agenta
Lokalne wdrożenie instalatora samego agenta
Instalator samego agenta to skrypt (.bat dla systemu Windows lub .sh dla systemów Linux i macOS), który
zawiera wszystkie wymagane informacje, aby komputer kliencki mógł pobrać i zainstalować agenta ESET
Management. W przypadku instalacji na komputerze z systemem Linux upewnij się, że komputer spełnia
wymagania wstępne.
Instalator można uruchomić lokalnie lub z nośnika wymiennego (np. dysku flash USB).
Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu
instalacyjnego agenta i połączenie z serwerem ESET PROTECT.
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W razie potrzeby można edytować skrypt, aby dostosować pewne ustawienia. Jest to zalecane tylko dla
zaawansowanych użytkowników.

Lokalne wdrażanie instalatora kompleksowego
Instalator kompleksowy zawiera wybrany produkt zabezpieczający firmy ESET oraz wstępnie skonfigurowany
instalator agenta ESET Management.
Szczegółowe instrukcje zawiera podręcznik instalacji.

Zdalne wdrożenie agenta
Zdalne wdrożenie instalatora samego agenta
Instalator samego agenta to skrypt (.bat dla systemu Windows lub .sh dla systemów Linux i macOS), który
zawiera wszystkie wymagane informacje, aby komputer kliencki mógł pobrać i zainstalować agenta ESET
Management. W przypadku instalacji na komputerze z systemem Linux upewnij się, że komputer spełnia
wymagania wstępne. Instalator można rozesłać pocztą e-mail, aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Jeśli jest
dostępne, użyj narzędzia do zdalnego zarządzania innej firmy, aby rozesłać i wykonać skrypt.
Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu
instalacyjnego agenta i połączenie z serwerem ESET PROTECT.

Zdalne wdrażanie instalatora kompleksowego
Instalator kompleksowy można zainstalować zdalnie, w sieci lokalnej, przy użyciu narzędzia ESET Remote
Deployment Tool. Szczegółowe instrukcje zawiera dokumentacja narzędzia ESET Remote Deployment Tool.

Licencje MSP
Kwalifikujące się konta
Aby włączyć funkcje MSP w programie ESET PROTECT 9.1, należy zaimportować konto MSP w obszarze
Zarządzanie licencjami programu ESET PROTECT. Można zaimportować następujące typy kont EMA 2: MSP,
Zarządzany MSP i Menedżer MSP. Każde konto musi mieć co najmniej uprawnienie odczytu do co najmniej jednej
firmy, która może być jej firmą macierzystą, lub do jednego klienta. Dostęp do firmy macierzystej nie jest
wymagany. Nie można zaimportować konta dystrybutora.

Informacji na temat licencji i firm
• Licencje zaimportowane z konta MSP są oznaczone nazwą firmy. Jeśli nazwa firmy zostanie później
zmieniona, nazwy znaczników nie zostaną zmienione automatycznie. Można edytować je ręcznie.
• Wszystkie licencje są importowane w sposób zgodny z modelem zabezpieczeń programu ESET PROTECT.
Każdy użytkownik utworzony poprzez konfigurację klienta MSP może wyświetlać tylko swoje licencje i ich
używać.
• Jeśli w strukturze MSP istnieje firma, która w momencie synchronizacji nie ma licencji, zostaje ona
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zsynchronizowana tylko z drzewem MSP na komputerze, a nie z drzewem MSP w obszarze Zarządzanie
licencjami.
• Jeśli dodasz nową firmę w ESET MSP Administrator 2, program ESET PROTECT doda tę firmę do drzewa
MSP podczas następnej synchronizacji licencji.
• Licencje z ESET MSP Administrator 2 są dzielone na jedną pulę dla każdej firmy. Nie można przenieść
licencji poza pulę.
• Nazwy firm i witryny można znaleźć w kolumnie Użytkownik licencji w sekcji Zarządzanie licencjami.
Podczas tworzenia raportu można użyć danych z kolumny Użytkownik licencji.
• Jeśli masz licencje zarówno w ESET Business Account, jak i w ESET MSP Administrator 2 z użyciem tych
samych poświadczeń, program ESET PROTECT synchronizuje wszystkie licencje z obu kont. Wszystkie licencje
ESET Business Account są zapisywane w wielu pulach licencji. Licencje z ESET MSP Administrator 2 są
dzielone na jedną pulę dla każdej firmy. Od wersji 8.0 ESET PROTECT obsługuje dzielenie licencji pomiędzy
lokalizacjeESET Business Account.
• Usunięcie dowolnej licencji powoduje automatyczne usunięcie wszystkich innych pul licencji powiązanych
z tym samym kontem. Dowiedz się więcej na temat sposobu usuwania firmy.

Synchronizacja na żądanie
Serwer ESET PROTECT wykonuje synchronizację z serwerami licencji raz dziennie. Jeśli dokonano zmian na koncie
MSP i chcesz zaktualizować ekran licencji i drzewo MSP, wybierz kolejno opcje Zarządzanie licencjami > Czynności
i kliknij opcję Synchronizuj licencje.
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Importowanie konta MSP
Jeśli chcesz używać zaawansowanych zabezpieczeń, zdecydowanie zalecamy ich skonfigurowanie przed
zaimportowaniem konta MSP.
1. Zaloguj się do konsoli internetowej i wybierz kolejno opcje Więcej > Zarządzanie licencjami.
2. Kliknij kolejno opcje Czynności > Dodaj licencje.
3. Wybierz opcję ESET Business Account lub ESET MSP Administrator. Wprowadź swoje poświadczenia MSP
(dane logowania EMA 2) w poniższych polach Dane logowania i Hasło.
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4. Kliknij przycisk Dodaj licencje, aby potwierdzić.

5. ESET PROTECT zsynchronizuje teraz strukturę z portalu MSP do Drzewa grupy statycznej w menu Komputery
w konsoli internetowej. Zsynchronizowana struktura nosi nazwę drzewa MSP.
Importowanie konta MSP z dużą liczbą klientów (liczoną w tysiącach) może trwać bardzo długo, nawet kilka
godzin.
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Rozpocznij konfigurację klienta MSP
Po zaimportowaniu konta MSP i zsynchronizowaniu drzewa MSP można rozpocząć konfigurowanie firm.
Konfiguracja klienta MSP tworzy następujące elementy:
• Niestandardowy lub umieszczony w pakiecie agent ESET Management i instalator produktów
zabezpieczających firmy ESET. Konfiguracja klienta MSP nie obsługuje tworzenia instalatorów ESET Full Disk
Encryption lub instalatorów łącznika ESET Inspect.
• Użytkownik MSP, który może zarządzać komputerami firmowymi przy użyciu konsoli internetowej.
Można również pominąć konfigurację klienta MSP, ale zalecamy ukończenie konfiguracji MSP.
Można skonfigurować tylko firmę z co najmniej 1 ważnym stanowiskiem licencji.
1. W oknie Komputery kliknij ikonę koła zębatego obok firmy, którą chcesz skonfigurować, i kliknij opcję
Rozpocznij konfigurację klienta MSP.

2. Jeśli chcesz zapisać tę konfigurację jako domyślną, zaznacz pole wyboru obok pozycji Zapamiętaj
ustawienia. Kliknij przycisk Kontynuuj.
3. Aby podczas konfiguracji utworzyć niestandardowy instalator (zalecane), zaznacz pole wyboru pod pozycją
Utwórz instalator.
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4. Można utworzyć dwa typy instalatorów:
• Instalator samego agenta (wszystkie platformy) — ten instalator skryptu agenta*** można zainstalować
na komputerach z systemem Windows, macOS i Linux.
• Instalator kompleksowy — instalator składa się z agenta ESET Management i wybranego produktu
zabezpieczającego firmy ESET dla biznesu (Windows).
Jeśli nie widzisz opcji Instalator kompleksowy, upewnij się, że licencja jest przypisana do firmy.
Wybrano instalator kompleksowy
Produkt/wersja — wybierz produkt zabezpieczający firmy ESET, który zostanie zainstalowany razem z agentem
ESET Management. Domyślnie wstępnie zaznaczona jest najnowsza wersja produktu (zalecane). Możesz wybrać
wcześniejszą wersję.
Wybierz język z menu rozwijanego Język.
Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam
politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach
korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
Aby zapisać instalator w sekcji Instalatory do wykorzystania w przyszłości, zaznacz pole wyboru obok opcji Zapisz
instalator w sekcji Instalatorzy.
Zaawansowane ustawienia instalatora (zalecane)
Nazwa hosta serwera to adres, przy użyciu którego agenty ESET Management łączą się z serwerem ESET
PROTECT. W razie potrzeby wybierz inny port na potrzeby komunikacji między agentem a serwerem. Jeśli
zmienisz port, będzie konieczna zmiana dla wszystkich łączących się agentów, a także w Więcej > Ustawienia.
Upewnij się, że wszystkie urządzenia klienckie korzystające z instalatora mogą skontaktować się z adresem
podanym jako nazwa hosta serwera. Patrz Zalecenia dotyczące środowiska MSP.
Włącz ustawienia serwera HTTP Proxy
Jeśli używasz serwera proxy HTTP, zaznacz pole wyboru Włącz ustawienia serwera proxy HTTP i określ ustawienia
serwera proxy (Host, Port, Nazwa użytkownika i Hasło) w celu pobrania instalatora poprzez serwer proxy i
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ustawienia połączenia agenta ESET Management z serwerem proxy, aby włączyć przekazywanie komunikacji
między agentem ESET Management a serwerem ESET PROTECT. Pole Host to adres urządzenia, na którym działa
serwer proxy HTTP. Serwer proxy HTTP wykorzystuje domyślnie port 3128. W razie potrzeby można ustawić inny
port. Ten sam port należy ustawić również w konfiguracji serwera proxy HTTP.
Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne
rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające
uwierzytelniania nie będzie działać.
Włącz Użyj połączenia bezpośredniego, gdy serwer proxy HTTP jest niedostępny, jeśli chcesz umożliwić tę opcję
awaryjną.

5. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do sekcji Użytkownik.
6. Aby utworzyć nowego użytkownika dla firmy (zalecane), zaznacz pole wyboru Utwórz użytkownika
macierzystego. Ten użytkownik może zalogować się do konsoli internetowej i zarządzać urządzeniami firmy.
Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika (niezawierającą znaków , ; ") i hasło dla nowego użytkownika.
a.Wymagaj zmiany hasła — użytkownik musi zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu się.
b.Uprawnienia dostępu — wybierz, czy użytkownik ma dostęp typu Odczyt i Użycie lub Zapis do
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obiektów firmy (komputery, polityki, zadania).

Synchronizacja z usługą AD nie jest dostępna dla użytkowników utworzonych przy użyciu konfiguracji firmy
MSP.
Masz problemy z utworzeniem użytkownika? Upewnij się, że posiadasz wymagane uprawnienia.
Kliknij przycisk Zakończ, aby przygotować instalatory. Kliknij łącze i pobierz wymagany instalator. Jeśli wybrano
opcję zapisania instalatora, możesz także pobrać ponownie z menu Instalatory.
Dowiedz się, jak wdrożyć agenta ESET Management lokalnie lub zdalnie.

Pomiń konfigurację klienta MSP
Można pominąć konfigurację klienta MSP, jeśli nie jest to konieczne. Opcjonalnie można utworzyć instalator i
nowego użytkownika w późniejszym momencie. Nie zalecamy pomijania konfiguracji.
Jeśli konfiguracja zostanie pominięta, ikona firmy zostanie zmieniona tak, jakby firma została skonfigurowana:
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Jeśli pominiesz konfigurację, nie będzie możliwe ponowne uruchomienie kreatora konfiguracji dla firmy w
tym samym wystąpieniu ESET PROTECT.

Tworzenie niestandardowego instalatora
1. Z poziomu konsoli internetowej ESMC przejdź do menu Komputery.
2. Kliknij ikonę koła zębatego
instalator.
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obok firmy, dla której chcesz utworzyć instalator, i wybierz opcję Pobierz

3. Można utworzyć dwa typy instalatorów:
• Instalator samego agenta (wszystkie platformy) — ten instalator skryptu agenta*** można zainstalować
na komputerach z systemem Windows, macOS i Linux.
• Instalator kompleksowy — instalator składa się z agenta ESET Management i wybranego produktu
zabezpieczającego firmy ESET dla biznesu (Windows).
Jeśli nie widzisz opcji Instalator kompleksowy, upewnij się, że licencja jest przypisana do firmy.
Wybrano instalator kompleksowy
Produkt/wersja — wybierz produkt zabezpieczający firmy ESET, który zostanie zainstalowany razem z agentem
ESET Management. Domyślnie wstępnie zaznaczona jest najnowsza wersja produktu (zalecane). Możesz wybrać
wcześniejszą wersję.
Wybierz język z menu rozwijanego Język.
Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam
politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach
korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
Aby zapisać instalator w sekcji Instalatory do wykorzystania w przyszłości, zaznacz pole wyboru obok opcji Zapisz
instalator w sekcji Instalatorzy.
Zaawansowane ustawienia instalatora (zalecane)
Nazwa hosta serwera to adres, przy użyciu którego agenty ESET Management łączą się z serwerem ESET
PROTECT. W razie potrzeby wybierz inny port na potrzeby komunikacji między agentem a serwerem. Jeśli
zmienisz port, będzie konieczna zmiana dla wszystkich łączących się agentów, a także w Więcej > Ustawienia.
Upewnij się, że wszystkie urządzenia klienckie korzystające z instalatora mogą skontaktować się z adresem
podanym jako nazwa hosta serwera. Patrz Zalecenia dotyczące środowiska MSP.
Włącz ustawienia serwera HTTP Proxy
Jeśli używasz serwera proxy HTTP, zaznacz pole wyboru Włącz ustawienia serwera proxy HTTP i określ ustawienia
serwera proxy (Host, Port, Nazwa użytkownika i Hasło) w celu pobrania instalatora poprzez serwer proxy i
ustawienia połączenia agenta ESET Management z serwerem proxy, aby włączyć przekazywanie komunikacji
między agentem ESET Management a serwerem ESET PROTECT. Pole Host to adres urządzenia, na którym działa
serwer proxy HTTP. Serwer proxy HTTP wykorzystuje domyślnie port 3128. W razie potrzeby można ustawić inny
port. Ten sam port należy ustawić również w konfiguracji serwera proxy HTTP.
Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne
rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające
uwierzytelniania nie będzie działać.
Włącz Użyj połączenia bezpośredniego, gdy serwer proxy HTTP jest niedostępny, jeśli chcesz umożliwić tę opcję
awaryjną.
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4. Kliknij opcję Utwórz, aby utworzyć instalator.
5. Kliknij łącze i pobierz wymagany instalator.
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Użytkownicy MSP
Jeśli firma została skonfigurowana przy użyciu konfiguracji klienta MSP, można utworzyć specjalny typ
macierzystego użytkownika (użytkownika MSP). Aby sprawdzić i edytować użytkownika, przejdź do menu Więcej
> Prawa dostępu > Użytkownicy.
Możesz także utworzyć niestandardowego użytkownika MSP, na przykład MSP lub sprzedawcę.

Wymagane uprawnienia
Aby utworzyć nowego użytkownika w konfiguracji klienta MSP, potrzebujesz dostępu do konfigurowanej firmy i
grup udostępnionych obiektów.
Szczegółowy schemat uprawnień

Konfiguracja firmy
Uprawnienia dostępu niezbędne do utworzenia użytkownika podczas konfiguracji firmy A:
• Użyj dostępu dla wszystkich grup udostępnionych obiektów.
• Zapisz dostęp dla grupy klienta MSP.

Konfiguracja wszystkich firm jednego MSP
Uprawnienia dostępu niezbędne do utworzenia użytkowników dla wszystkich firm należących do dostawcy MSP:
• Użyj dostępu dla wszystkich grup udostępnionych obiektów.
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• Zapisz dostęp dla grupy dostawcy MSP.

Posiadanie uprawnień dostępu oznacza, że bieżący (aktywny) użytkownik ma przypisane zestawy uprawnień do
grup, jak wspomniano powyżej. Jeśli nie posiadasz wymaganych uprawnień dostępu, konfiguracja klienta MSP
zakończy się błędem.

Cechy użytkownika MSP
• Ten użytkownik może zalogować się do konsoli internetowej ESET PROTECT oraz zarządzać urządzeniami i
innymi obiektami, do których ma uprawnienia dostępu.
• Może też utworzyć innego macierzystego użytkownika o tych samych lub niższych uprawnieniach.
• Nie może tworzyć użytkowników komputerów. Jeśli wymagane jest utworzenie użytkownika komputera,
musi to zrobić administrator.
Synchronizacja z usługą AD nie jest dostępna dla użytkowników utworzonych przy użyciu konfiguracji firmy
MSP.

ESET PROTECT ma następujące ustawienia dla każdego nowego użytkownika MSP:
• Opis — macierzysty użytkownik utworzony poprzez kreatora konfiguracji klienta MSP
• Znaczniki — użytkownik jest oznaczony nazwą firmy
• Grupa domowa — grupa statyczna firmy
• Automatyczne wylogowanie — 15 minut
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• Konto jest włączone, a zmiana hasła nie jest wymagana
• Zestawy uprawnień — każdy użytkownik MSP ma 2 zestawy uprawnień. Jeden z nich dotyczy grupy
domowej, a drugi — grup Udostępniane obiekty.

Tworzenie niestandardowego użytkownika MSP
Istnieje możliwość utworzenia macierzystych użytkowników konsoli internetowej w celu zarządzania klientami, na
przykład dla MSP lub sprzedawcy.
1.Musi istnieć firma MSP utworzona w EMA 2.
2.Potwierdź, że firma MSP jest zsynchronizowana w drzewie MSP.
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3.Tworzenie użytkownika macierzystego. Krytyczne ustawienia dla niestandardowego użytkownika MSP:
a.Grupa domowa użytkownika jest ustawiona na odpowiednią grupę statyczną MSP.
b.Utwórz i przypisz następujące zestawy uprawnień do użytkownika:
i.Uprawnienia Zapis do grupy domowej.
ii.Uprawnienia Użycie lub Zapis do grup Udostępniane obiekty.

Górna grupa Udostępniane obiekty zawiera urząd certyfikacji MSP. Dostęp do urzędu certyfikacji MSP jest
wymagany, aby użytkownik mógł utworzyć instalator.

Schemat dostępu dla niestandardowego użytkownika MSP.
Niestandardowy użytkownik MSP, który został utworzony przez wykonanie tych czynności, może zarządzać
urządzeniami klienta i tworzyć instalatory, ale nie może zarządzać serwerem ESET PROTECT ani importować
licencji.

Oznaczanie obiektów MSP
Zaimportowanie prawidłowego konta MSP do programu ESET PROTECT spowoduje włączenie automatycznego
oznaczania obiektów MSP. Następujące obiekty są oznaczane automatycznie:
• Licencje zaimportowane poprzez konto MSP
• Instalatory
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• Użytkownicy i ich zestawy uprawnień utworzone przy użyciu konfiguracji klienta MSP
Znacznik to rodzaj etykiety, który ułatwia filtrowanie obiektów. Automatyczna nazwa znacznika jest taka sama jak
Licencja użytkownika (nazwa firmy w EMA 2, za wyjątkiem znaków , ", które ESET PROTECT usuwa ze
znacznika). Jeśli po synchronizacji zmienisz nazwę klienta w EMA 2, tagi nie zostaną zaktualizowane. W razie
potrzeby możesz dodać więcej niestandardowych znaczników do dowolnego obiektu. Tagi można usunąć bez
wpływu na oznaczone obiekty.
Kliknij ikonę rozwijania

, aby wyświetlić kartę Znaczniki.

Przegląd stanu MSP
Sekcja Przegląd stanu zapewnia złożone informacje na temat stanu programu ESET PROTECT. Jeśli zaimportowano
konto MSP, dostępny jest kafelek MSP z informacjami powiązanymi z MSP.

Stany MSP
Zsynchronizowano konto
Twoje konto jest zsynchronizowane i nie jest wymagane żadne działanie.

Trwa synchronizacja
W tle działa synchronizacja konta MSP. W przypadku dużych kont synchronizacja może potrwać do kilku godzin.
Kafelek zmienia kolor na biały po zakończeniu synchronizacji.
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Rozłączone konto
W strukturze grup statycznych istnieją pewne grupy (część drzewa MSP), ale nie zaimportowano powiązanego
konta MSP. Może się tak zdarzyć, jeśli usunięto konto MSP z obszaru Zarządzanie licencjami.

Dostępne działania
Kliknij kafelek MSP, aby wyświetlić więcej szczegółów.
• Sprawdź dostępność nowych klientów MSP — powoduje uruchomienie synchronizacji licencji na żądanie
(synchronizacja drzewa MSP).

• Nowi klienci — jeśli pewne firmy nie zostały skonfigurowane, można je kliknąć i użyć kreatora konfiguracji
klienta.
• Pomiń konfigurację wszystkich nowych klientów MSP — pozwala pominąć kreatory konfiguracji dla
wszystkich firm, które nie zostały skonfigurowane.
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• Połącz administratora MSP — można dodać konto MSP w celu zaimportowania licencji MSP i struktury.

Usuwanie firmy
Drzewo MSP jest synchronizowane z kontem MSP. Aby odblokować drzewo MSP, należy usunąć konto MSP z
obszaru Zarządzanie licencjami. Po usunięciu konta można odłączyć od drzewa MSP wszystkie firmy zarządzane
przez to konto.
Jeśli przestaniesz zarządzać firmą, usuń agenty ESET Management z komputerów w tej firmie. Aby móc
usunąć firmę z drzewa MSP, konieczne jest usunięcie całego konta MSP z obszaru Zarządzanie licencjami.
Grupa statyczna MSP jest trwała. Po zaimportowaniu drzewa MSP nie można usunąć grupy głównej MSP.
Można usuwać tylko jej grupy podrzędne.

Usuwanie konta MSP i firm z drzewa MSP
1. Zaloguj się do konsoli internetowej ESET PROTECT i wybierz kolejno opcje Więcej > Zarządzanie licencjami.
2. Kliknij licencję, którą chcesz usunąć > Usuń licencje. Pamiętaj, że jeśli usuniesz dowolną licencję połączoną z
kontem MSP, całe konto i połączone licencje zostaną usunięte z programu ESET PROTECT.
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3. Potwierdź usunięcie (odłączenie) wymienionych licencji z obszaru Zarządzanie licencjami.
Usunięcie dowolnej licencji powoduje automatyczne usunięcie wszystkich innych pul licencji powiązanych z
tym samym kontem.
Na przykład licencje firmy X zostały zaimportowane przy użyciu poświadczeń joe@test.me z EMA 2. Jeśli
użytkownik usunie licencje firmy X, wszystkie licencje zaimportowane z kont EBA i EMA 2 użytkownika
joe@test.me zostaną usunięte z obszaru Zarządzanie licencjami.

4. Poczekaj chwilę po wykonaniu tej czynności i przejdź do menu Komputery.
5. Teraz możesz kliknąć i usunąć dowolną firmę, która wcześniej stanowiła część drzewa MSP. Firmę (jej grupę
statyczną) można usunąć tylko wtedy, gdy jest pusta.
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Po usunięciu konta MSP z obszaru Zarządzanie licencjami zostanie wyświetlony stan Nie połączono MSP
Administratora w sekcji Przegląd stanu. Aby wyłączyć ten stan, należy usunąć wszystkie grupy z
wcześniejszego drzewa MSP (w menu Komputery).

Aktualizacje automatyczne
Istnieją różne typy automatycznych aktualizacji produktów ESET:
• Automatyczna aktualizacja agenta ESET Management
• Automatyczną aktualizację produktów zabezpieczających firmy ESET
• Aktualizacja ESET PROTECT

Zobacz też Informacje o końcu okresu użytkowania produktów biznesowych firmy ESET.
Zobacz także: Jakie są różne typy aktualizacji i wydań produktów ESET?

Automatyczna aktualizacja agenta ESET Management
ESET PROTECT zapewnia automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych komputerach.

Wymagania dotyczące automatycznego uaktualniania agenta ESET Management
• Agent ESET Management 8.1 i nowsze.
• Automatyczne uaktualnienie agenta rozpoczyna pracę po zainstalowaniu serwera ESET PROTECT w wersji
nowszej niż 8.1 (lub uaktualnieniu do wersji ESET PROTECT nowszej niż 8.1).

Jak działa automatyczna aktualizacja agenta ESET Management
• Agent uaktualnia do najnowszej wersji, która jest zgodna z zainstalowanym serwerem ESET PROTECT. Ta
wersja zazwyczaj odpowiada wersji zainstalowanego serwera ESET PROTECT (na przykład 9.1).
• Automatyczne uaktualnianie agenta jest domyślnie włączone. Można go wyłączyć w obszarze Polityka
agenta ESET Management > Aktualizacje > ustawić suwak opcji Włącz automatyczne uaktualnianie w
pozycji wyłączonej.
• Automatyczne uaktualnianie agenta ESET Management rozpoczyna się po około dwóch tygodniach od
wydania nowszej wersji agenta ESET Management do repozytorium.

493

Gdy dostępna jest nowsza wersja agenta ESET Management, a automatyczne uaktualnienie jeszcze nie
nastąpiło, można zainicjować uaktualnienie agenta ręcznie z poziomu Panel kontrolny > Stan wersji
komponentu.
Alternatywnie można użyć zadania klienta Uaktualniania składników ESET PROTECT.
• Automatyczne uaktualnianie ma na celu zapewnienie, że proces uaktualniania będzie przebiegał
stopniowo na przestrzeni czasu, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu sieci i zarządzanych komputerów.

Automatyczną aktualizację produktów
zabezpieczających firmy ESET
ESET PROTECT wersja 9.0 zawiera funkcję aktualizacji produktów zabezpieczających ESET do najnowszej wersji na
zarządzanych komputerach.
Automatyczne aktualizacje produktów są automatycznie włączane w nowej instalacji ESET PROTECT 9.1.
• Aby korzystać z funkcji automatycznych aktualizacji, musisz mieć odpowiedni produkt zabezpieczający
firmy ESET. Zobacz listę produktów biznesowych ESET, które obsługują aktualizacje automatyczne. Inne
produkty zabezpieczające ESET nie obsługują automatycznych aktualizacji, a ESET wprowadzi do nich tę
funkcję w przyszłości.
• Aktualizacje automatyczne można skonfigurować za pomocą polityk.
• Zobacz także Automatyczne aktualizacje — często zadawane pytania. Pierwsza automatyczna
aktualizacja nastąpi po wydaniu przyszłej wersji początkowo wydanej kompilacji 9.x (na przykład 9.1 lub
9.0.xxxx.y, gdzie wartość xxxx jest wyższa niż w pierwszej kompilacji 9.x). Aby zapewnić maksymalną
stabilność aktualizacji, automatyczne aktualizacje produktów mają opóźnioną dystrybucję po globalnym
wydaniu nowej wersji produktu zabezpieczającego ESET. W międzyczasie konsola internetowa może zgłosić
produkt zabezpieczający ESET jako nieaktualny.
• Zobacz także: Jakie są różne typy aktualizacji i wydań produktów ESET?
Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby uaktualnić produkty zabezpieczające ESET w sieci do wersji
obsługującej aktualizacje automatyczne:
• Użyj akcji jednym kliknięciem w obszarze Panel kontrolny > Przegląd stanu > Stan wersji składników >
kliknij wykres słupkowy i wybierz opcję Aktualizuj zainstalowane składniki ESET.
• W obszarze Komputery kliknij ikonę koła zębatego obok pozycji Wszystkie grupy statyczne i wybierz
opcję Zadania > Aktualizuj produkty > Aktualizuj produkty ESET.
• Użyj zadania instalacji oprogramowania klienta.
• Jeśli uaktualniono z ESET PROTECT 8.x lub ESMC 7.2, można użyć uaktualnienia jednym kliknięciem w
oknie Automatyczne aktualizacje produktów.
Istnieją dwa sposoby uaktualnienia produktów zabezpieczających ESET do najnowszej wersji:
• Zadanie klienta Instalacja oprogramowania
• Funkcja automatycznych aktualizacji
Różnice między zadaniem klienta Instalacja oprogramowania a funkcją automatycznych aktualizacji:

494

Proces uaktualniania

Ponowne uruchomienie po
uaktualnieniu

Przyszłe aktualizacje

Zadanie klienta
Instalacja
oprogramowania

Proces aktualizacji
obejmuje ponowną
instalację produktu
zabezpieczającego
ESET.

Aktualizacja produktu
zabezpieczającego ESET wymaga
natychmiastowego ponownego
uruchomienia komputera ze
względów bezpieczeństwa (w celu
zapewnienia pełnej funkcjonalności
uaktualnianego produktu
zabezpieczającego ESET).

Ręcznie – Administrator
musi rozpocząć każdą
przyszłą aktualizację,
uruchamiając zadanie
klienta Instalacja
oprogramowania – patrz
dostępne opcje powyżej.

Aktualizacje
automatyczne

Proces uaktualniania
nie obejmuje
ponownej instalacji
produktu
zabezpieczającego
ESET.

Uaktualnienie produktu
zabezpieczającego ESET wymaga
ponownego uruchomienia
komputera, ale nie natychmiast.
Aktualizacja odbywa się po
następnym ponownym uruchomieniu
komputera. Administrator programu
ESET PROTECT może wymusić zdalne
uaktualnienie i ponowne
uruchomienie komputera z poziomu
konsoli internetowej przy użyciu pola
wyboru zadania klienta Wyłączanie
komputera z zaznaczonym polem
Uruchom komputer ponownie.

Automatycznie –
automatyczne aktualizacje
obsługiwanych produktów
zabezpieczających firmy
ESET po wydaniu nowej
wersji (aktualizacja jest
opóźniona ze względu na
stabilność).

Czynności po uaktualnieniu z wcześniejszej wersji programu ESET
PROTECT
W przypadku uaktualnienia z wcześniejszej wersji ESET PROTECT (lub ESMC 7.2) do wersji ESET PROTECT 9.1 w
konsoli internetowej zostanie wyświetlone powiadomienie Automatyczne aktualizacje produktu.

Automatyczne aktualizacje produktów zostaną włączone automatycznie na wszystkich zarządzanych komputerach
(Wszystkie grupy statyczne) 60 dni od dnia wyświetlenia powiadomienia. Jeśli wyłączysz automatyczne
aktualizacje, powiadomienie nie zniknie, ale możesz je zignorować.
Kliknij Wyświetl więcej, aby skonfigurować automatyczne aktualizacje produktów, a zostanie wyświetlone okno
Automatyczne aktualizacje produktów:
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Kliknij Włącz teraz, aby natychmiast włączyć automatyczne aktualizacje na wszystkich zarządzanych
komputerach(Wszystkie grupy statyczne).
Kliknij Konfiguruj aktualizacje produktów, aby skonfigurować politykę automatycznych aktualizacji.
Kliknij opcję Chcę zainstalować wersję produktu, która obsługuje funkcję automatycznej aktualizacji w oknie
Automatyczne aktualizacje produktów, a ESET PROTECT wyświetli opcję uaktualnienia jednym kliknięciem
(zadanie klienta Instalacja oprogramowania).

Konfigurowanie automatycznych aktualizacji produktu
Automatyczne aktualizacje można skonfigurować za pomocą polityki funkcji Automatyczne aktualizacje
obejmującej zgodne produkty zabezpieczające ESET z domyślnym obiektem docelowym Wszystkie grupy
statyczne.

Zmień wbudowane obiekty docelowe polityki automatycznych aktualizacji:
W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij pozycję Polityka > rozwiń węzeł Wbudowane polityki > kliknij
politykę > wybierz pozycję
Zmień przypisania > dostosuj obiekty docelowe > kliknij pozycję Zakończ.

Skonfiguruj automatyczne aktualizacje:
Utwórz nową politykę automatycznych aktualizacji, aby skonfigurować automatyczne aktualizacje.
1. W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij kolejno pozycje Polityki > Nowa polityka > Ustawienia.
2. Wybierz Automatyczne aktualizacje z menu rozwijanego i skonfiguruj ustawienia polityki:
• Automatyczne aktualizacje — aktualizacje automatyczne są domyślnie włączone.
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Aby wyłączyć automatyczne aktualizacje, wyłącz suwak Automatyczne aktualizacje. Zobacz także
Rezygnacja z automatycznych aktualizacji.

• Zatrzymaj aktualizacje na — opcjonalnie można ustawić wersję produktu zabezpieczającego ESET, która
zatrzyma automatyczną aktualizację:
oKliknij Wybierz z repozytorium i wybierz wersję.
oWpisz wersję — możesz użyć * jako symbolu wieloznacznego, na przykład 9.* / 9.0.* / 9.0.2028.*.
Na przykład po wpisaniu tekstu 9.0.* zostaną zainstalowane wszystkie poprawki z wersji pomocniczej
9.0.

To ustawienie nie ma zastosowania do aktualizacji zabezpieczeń i stabilności instalowanych
automatycznie niezależnie od ustawionej wersji lub stanu ustawienia automatycznych aktualizacji.
Zobacz także: Jakie są różne typy aktualizacji i wydań produktów ESET?

3. Kliknij przycisk Przypisz, aby wybrać obiekty docelowe polityki (grupy lub pojedyncze komputery).
Upewnij się, że wbudowana polityka automatycznych aktualizacji nie zastępuje utworzonych ustawień
polityki automatycznych aktualizacji. Przeczytaj więcej o stosowaniu polityk na klientach.
4. Kliknij opcję Zakończ.

Aktualizacja ESET PROTECT
Serwer ESET PROTECT regularnie sprawdza dostępne aktualizacje infrastruktury ESET PROTECT.
Gdy aktualizacja jest dostępna, pojawia się okno wyskakujące:
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Można przeczytać o zmianach wprowadzanych przez dostępną aktualizację ESET PROTECT, klikając przeczytaj
dziennik zmian.
Jeśli nie zdecydujesz się na aktualizację, możesz wyświetlić wyskakujące okno aktualizacji, klikając Pomoc >
Aktualizuj produkt:

498

Tylko użytkownicy, którzy mogą uruchomić zadanie klienta ESET PROTECT Uaktualnienie komponentów
rozwiązania mogą zobaczyć powiadomienie o aktualizacji.
Upewnij się, że korzystasz z obsługiwanej wersji serwera Apache Tomcat, bazy danych i systemu
operacyjnego na serwerze.
1. Kliknij przycisk Otwórz okno Urzędy certyfikacji i wykonaj kopie zapasowe wszystkich urzędów certyfikacji.
2. Kliknij przycisk Otwórz Certyfikaty równorzędne i wykonaj kopie zapasowe wszystkich certyfikatów.
3. Kliknij przycisk Otwórz dokumentację i wykonaj kopie zapasowe bazy danych ESET PROTECT.
4. Kliknij przycisk Aktualizuj.
5. Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i
potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA),
Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.
6. Kliknij przycisk Aktualizuj. Zaplanowana jest aktualizacja serwera ESET PROTECT — w sekcji Zadania możesz
znaleźć nowe zadanie klienta, które aktualizuje składniki ESET PROTECT na komputerze, na którym
zainstalowany jest serwer ESET PROTECT. Po uruchomieniu uaktualniania nastąpi wylogowanie z konsoli
internetowej. Możesz zalogować się po zakończeniu uaktualniania.
Aby zaktualizować składniki ESET PROTECT na urządzeniach połączonych z serwerem ESET PROTECT do
najnowszej wersji, możesz wywołać ESET PROTECTUaktualnienie komponentów rozwiązania bezpośrednio z
wyskakującego okna aktualizacji
Nie wszystkie komponenty ESET PROTECT są uaktualniane automatycznie — niektóre wymagają ręcznej
aktualizacji.
499

ESET PROTECT 9.1 obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych
komputerach.

Aktualizacja składników innych firm
Oprócz składników ESET ESET PROTECT używa składników innych firm, które mogą stać się nieaktualne i wymagać
ręcznej aktualizacji.
W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij pozycję Szybkie łącza > Nieaktualne składniki, aby wyświetlić
nieaktualne składniki innych firm.
Urządzenie wirtualne ESET PROTECT nie zgłasza nieaktualnych składników innych firm.
ESET PROTECT zgłasza wersje starsze niż wymienione poniżej jako nieaktualne:
Komponent stron trzecich:

Wersja:

Microsoft SQL Server

2019 (wersja 15.0.4223.0)1

MySQL

8.0.0.0

System operacyjny2

Windows Server 2016

Apache Tomcat

9.0.62

Java

17.0

1 Określ swoją wersję i edycję programu SQL Server Database Engine i zainstaluj najnowszą aktualizację zbiorczą.
2 ESET PROTECT nie zgłasza nieaktualnego systemu operacyjnego Linux.
Postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizacji składników innych firm:
• Serwer bazy danych
• System operacyjny
• Serwer Apache Tomcat
• Java Runtime Environment
• Serwer proxy Apache HTTP

Często zadawane pytania
Lista pytań
1.Jak naprawić błąd „Zalogowanie nie powiodło się: błąd połączenia ze stanem „Nie połączony”?
2.Do czego służy grupa „Zgubione i znalezione”?
3.Jak utworzyć profil podwójnej aktualizacji?
4.Jak odświeżyć informacje na stronie lub w sekcji strony bez odświeżania całego okna przeglądarki?
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5.Jak wykonać instalację cichą agenta ESET Management?
6.Narzędzie RD Sensor nie wykrywa wszystkich klientów w sieci.
7.Jak zresetować liczbę aktywnych wykryć wyświetlanych w programie ESET PROTECT po usunięciu wykryć?
8.Jak ustawić wyrażenie CRON dla interwału połączenia agenta ESET Management?
9.Jak utworzyć nową grupę dynamiczną na potrzeby wdrożenia automatycznego?
10. Jaki format powinien mieć importowany plik z listą komputerów do dodania do serwera ESET PROTECT?
11. Przy użyciu jakich certyfikatów stron trzecich można podpisywać certyfikaty ESET PROTECT?
12. Jak zresetować hasło administratora konsoli internetowej (hasło wprowadzone podczas instalacji
systemu operacyjnego Windows)?
13. Jak zresetować hasło administratora konsoli internetowej (wprowadzone podczas instalacji systemu
Linux)?
14. Jak należy rozwiązywać problemy, gdy narzędzie RD Sensor ich nie wykrywa?
15. Dlaczego nie widać elementów w oknie Szablony grup dynamicznych?
16. Dlaczego nie widać żadnych informacji w oknie Panel kontrolny?
17. Jak mogę uaktualnić mój produkt zabezpieczający ESET?
18. Jak mogę zmienić przyrostek w adresie konsoli internetowej

Jak naprawić błąd „Zalogowanie nie powiodło się: błąd połączenia ze stanem „Nie połączony”?
Należy sprawdzić, czy uruchomiona jest usługa serwera ESET PROTECT lub usługa Microsoft SQL Server. Jeśli nie,
należy ją uruchomić. Jeśli nie, należy ją uruchomić. Jeśli usługa ta działa, należy ją uruchomić ponownie, odświeżyć
konsolę internetową i spróbować zalogować się ponownie. Więcej informacji zawiera sekcja Rozwiązywanie
problemów — logowanie.

Do czego służy grupa „Zgubione i znalezione”?
W tej grupie jest automatycznie wyświetlany każdy komputer, który łączy się z serwerem ESET PROTECT i nie jest
członkiem grupy statycznej. Z tą grupą oraz z zawierającymi ją komputerami można pracować tak samo jak z
komputerami w każdej innej grupie statycznej. Nazwę tej grupy można zmienić, a samą grupę można przenieść
pod inną grupę, jednak nie można jej usunąć.

Jak utworzyć profil podwójnej aktualizacji?
Szczegółowe instrukcje zawiera ten artykuł w bazie wiedzy firmy ESET.
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Jak odświeżyć informacje na stronie lub w sekcji strony bez odświeżania całego okna przeglądarki?
Należy kliknąć opcję Odśwież w menu kontekstowym w prawym górnym rogu strony.

Jak wykonać instalację cichą agenta ESET Management?
Instalację cichą można wykonać następującymi metodami:
• Skrypt GPO lub SCCM
• Zadanie wdrażania agenta
• ESET Remote Deployment Tool

Narzędzie RD Sensor nie wykrywa wszystkich klientów w sieci.
Narzędzie RD Sensor pasywnie nasłuchuje komunikację w sieci. Komputery, które się nie komunikują, nie są
wyświetlane w tym narzędziu. Należy sprawdzić ustawienia DNS, aby upewnić się, że problemy z wyszukiwaniem
DNS nie zapobiegają komunikacji.

Jak zresetować liczbę aktywnych wykryć wyświetlanych w programie ESET PROTECT po usunięciu wykryć?
Aby zresetować liczbę aktywnych wykryć, należy uruchomić pełne skanowanie (skanowanie dokładne) przy użyciu
programu ESET PROTECT na komputerach docelowych. Jeśli wyleczono wykrycie ręcznie, można je oznaczyć jako
rozwiązane.

Jak ustawić wyrażenie CRON dla interwału połączenia agenta ESET Management?
Wyrażenia CRON można użyć w elemencie P_REPLICATION_INTERVAL.
Domyślne to „R R/20 * * * ? *” Oznacza ono, że połączenie jest realizowane w losowej sekundzie (R=0-60) co
dwudziestej losowej minuty (na przykład 3, 23, 43 lub 17, 37, 57). Wartości losowych należy używać na potrzeby
równoważenia obciążenia w czasie. Oznacza to, że każdy agent ESET Management łączy się w różnym (losowym)
czasie. W przypadku użycia dokładnego wyrażenia CRON, na przykład „0 * * * * ? *”, wszystkie agenty z tym
ustawieniem łączą się w tym samym czasie (co każdą pełną minutę — 00 sekund), powodując wystąpienie
obciążeń szczytowych na serwerze. Więcej informacji zawiera sekcja Interwał wyrażenia CRON.

Jak utworzyć nową grupę dynamiczną na potrzeby wdrożenia automatycznego?
Szczegółowe instrukcje zawiera ten artykuł w bazie wiedzy.
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Jaki format powinien mieć importowany plik z listą komputerów do dodania do serwera ESET PROTECT?
Plik ten powinien zawierać następujące wiersze:

Wszystkie\Grupa_1\Grupa_N\Komputer_1
Wszystkie\Grupa_1\Grupa_M\Komputer_X
Wszystkie to wymagana nazwa grupy głównej.

Przy użyciu jakich certyfikatów stron trzecich można podpisywać certyfikaty ESET PROTECT?
Certyfikat musi być certyfikatem urzędu certyfikacji (lub pośredniego urzędu certyfikacji) z flagą 'keyCertSign' z
ograniczenia 'keyUsage'. Oznacza to, że przy jego użyciu można podpisywać inne certyfikaty.

Jak zresetować hasło administratora konsoli internetowej (hasło wprowadzone podczas instalacji systemu
operacyjnego Windows)?
Hasło można zresetować, uruchamiając instalator serwera i wybierając pozycję Napraw. Jeśli podczas tworzenia
bazy danych nie został użyty tryb uwierzytelniania systemu Windows, potrzebne może być hasło do bazy danych
serwera ESET PROTECT. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy na ten temat.
• Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre opcje naprawy mogą spowodować usunięcie zapisanych
danych.
• Zresetowanie hasła powoduje wyłączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Jak zresetować hasło administratora konsoli internetowej (wprowadzone podczas instalacji systemu Linux)?
Jeśli inny użytkownik w programie ESET PROTECT ma wystarczające uprawnienia, zresetowanie hasła konta
administratora powinno być możliwe. Jednak jeśli hasło administratora to jedyne hasło (utworzone przy instalacji)
w systemie, nie można zresetować tego hasła. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy na ten temat.

Jak należy rozwiązywać problemy, gdy narzędzie RD Sensor ich nie wykrywa?
Jeśli system operacyjny zostanie wykryty jako urządzenie sieciowe, program ESET PROTECT nie otrzyma informacji
o tym, że jest to komputer. Urządzenia sieciowe (drukarki, routery) są filtrowane. Narzędzie RD Sensor zostało
skompilowane przy użyciu biblioteki libpcap version 1.3.0. Drugim wymaganiem jest sieć z połączeniem
mostkowym z maszyny wirtualnej, na której zainstalowano narzędzie RD Sensor. Jeśli te wymagania zostały
spełnione, należy uruchomić narzędzie nmap z opcją wykrywania systemu operacyjnego
(http://nmap.org/book/osdetect-usage.html), aby zobaczyć, czy przy jego użyciu można wykryć system
operacyjny na komputerze.

Dlaczego nie widać elementów w oknie Szablony grup dynamicznych?
Prawdopodobnie użytkownicy nie mają wystarczających uprawnień. Użytkownicy widzą szablony, jeśli znajdują się
one w grupie statycznej, do której przyznano im co najmniej uprawnienie Odczyt do obszaru Szablony grup
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dynamicznych.

Dlaczego nie widać żadnych informacji w oknie Panel kontrolny?
Prawdopodobnie użytkownicy nie mają wystarczających uprawnień. Aby wyświetlać dane, użytkownicy muszą
mieć uprawnienia do komputerów oraz panelu kontrolnego. Należy zapoznać się z przykładowym zestawem
uprawnień.

Jak mogę uaktualnić mój produkt zabezpieczający ESET?
Należy użyć zadania Instalacja oprogramowania i wybrać produkt do aktualizacji.

Jak mogę zmienić przyrostek w adresie konsoli internetowej?
Jeśli adres konsoli internetowej to na przykład 10.1.0.5/era i chcesz zmienić przyrostek era, nie zmieniaj nazwy
folderu. Nie zalecamy zmiany adresu, ale w razie takiej konieczności utwórz link w folderze webapps z inną nazwą.
Na przykład w systemie Linux lub na urządzeniu wirtualnym możesz użyć następującego polecenia:
ln -sf /var/lib/tomcat/webapps/era/ /var/lib/tomcat/webapps/esmc

Po wykonaniu polecenia w terminalu konsola internetowa będzie dostępna również pod adresem 10.1.0.5/esmc
(zmień adres IP na własny).

ESET PROTECT — informacje
Aby otworzyć okno Informacje, należy przejść do obszaru Pomoc > Informacje. To okno zawiera szczegółowe
informacje o wersji programu ESET PROTECT. W górnej części okna znajdują się informacje na temat liczby
podłączonych urządzeń klienckich i aktywnych licencji. Znajduje się tam też lista zainstalowanych modułów
programu, informacja o systemie operacyjnym oraz licencja używana przez program ESET PROTECT do pobierania
aktualizacji modułów (ta sama licencja została użyta do aktywacji programu ESET PROTECT). W tym oknie
wyświetlane są informacje o bazie danych, takie jak nazwa, wersja, rozmiar, nazwa hosta i użytkownik.
Instrukcje na temat znajdowania wersji komponentu ESET PROTECT zawiera ten artykuł w bazie wiedzy
firmy ESET.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego
Obowiązuje od 19 października 2021 r..
WAŻNE: Przed pobraniem, zainstalowaniem, skopiowaniem lub użyciem Oprogramowania należy się dokładnie
zapoznać z poniższymi warunkami korzystania z produktu. POBRANIE, ZAINSTALOWANIE, SKOPIOWANIE LUB
UŻYCIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI I AKCEPTACJĘ POLITYKI
PRYWATNOŚCI.
Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego
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Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umową”), zawierana między spółką ESET, spol. s r. o., z
siedzibą w Słowacji pod adresem Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zarejestrowaną w Rejestrze
Handlowym Sądu Rejonowego dla okręgu Bratislava I, w sekcji Sro pod numerem 3586/B, numer w rejestrze
przedsiębiorców: 31333532 ( „firmą ESET” lub „Dostawcą”), a licencjobiorcą, który jest osobą fizyczną lub prawną
(„Licencjobiorcą” lub „Użytkownikiem końcowym”), uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania
określonego w punkcie 1 niniejszej Umowy. Oprogramowanie określone w punkcie 1 niniejszej Umowy może
znajdować się na nośniku danych albo zostać przesłane pocztą elektroniczną, pobrane z Internetu, pobrane z
serwerów Dostawcy lub uzyskane z innych źródeł na warunkach wyszczególnionych poniżej.
NINIEJSZA UMOWA DOTYCZY WYŁĄCZNIE OKREŚLENIA PRAW UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO I NIE STANOWI
UMOWY SPRZEDAŻY. Dostawca pozostaje właścicielem kopii Oprogramowania i nośnika fizycznego zawartego w
opakowaniu z produktem, a także wszystkich innych kopii Oprogramowania, które Użytkownik końcowy może
wykonać zgodnie z niniejszą Umową.
Kliknięcie opcji „Akceptuję” lub „Akceptuję...” w trakcie instalowania, pobierania, kopiowania lub używania
Oprogramowania oznacza, że Licencjobiorca wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Umowie oraz
akceptuje Politykę prywatności. Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody na którykolwiek warunek określony w
niniejszej Umowie i/lub Polityce prywatności, powinien niezwłocznie kliknąć opcję anulowania i przerwać
instalację lub pobieranie albo zniszczyć Oprogramowanie, nośnik instalacyjny, dokumentację towarzyszącą
Oprogramowaniu i dowód sprzedaży Oprogramowania bądź zwrócić je Dostawcy lub w miejscu zakupu
Oprogramowania.
LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAPOZNANIE
SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ZROZUMIENIE WARUNKÓW W NIEJ OKREŚLONYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO ICH
PRZESTRZEGANIA.
1. Oprogramowanie. W niniejszej Umowie termin „Oprogramowanie” oznacza: (i) program komputerowy, do
którego dołączono niniejszą Umowę, i wszystkie jego składniki; (ii) całą zawartość dysków, płyt CD-ROM i płyt
DVD, wiadomości e-mail wraz z ich załącznikami oraz innych nośników, do których jest dołączona niniejsza
Umowa, w tym Oprogramowanie w formie kodu obiektowego dostarczone na nośniku danych albo za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub Internetu; (iii) wszelkie powiązane drukowane materiały instruktażowe
oraz wszelką inną dokumentację powiązaną z Oprogramowaniem, w tym przede wszystkim wszelkie opisy
Oprogramowania, jego dane techniczne, wszelkie opisy jego właściwości lub działania, wszelkie opisy środowiska
operacyjnego, w którym Oprogramowanie jest używane, instrukcje obsługi lub instalacji Oprogramowania oraz
wszelkie opisy sposobu korzystania z Oprogramowania („Dokumentacją”); (iv) wszelkie ewentualne kopie
Oprogramowania, poprawki możliwych błędów Oprogramowania, dodatki do Oprogramowania, rozszerzenia
Oprogramowania, zmodyfikowane wersje Oprogramowania oraz aktualizacje składników Oprogramowania, na
które Dostawca udziela Licencjobiorcy licencji zgodnie z zapisami w punkcie 3 niniejszej Umowy. Oprogramowanie
będzie dostarczane wyłącznie w postaci wykonywalnego kodu obiektowego.
2. Instalacja, komputer i klucz licencyjny. Oprogramowanie dostarczone na nośniku danych, otrzymane za
pośrednictwem poczty elektronicznej, pobrane z Internetu, pobrane z serwerów Dostawcy lub uzyskane z innych
źródeł musi zostać zainstalowane. Oprogramowanie należy zainstalować na prawidłowo skonfigurowanym
komputerze, który spełnia minimalne wymagania określone w Dokumentacji. Procedurę instalacji również
opisano w Dokumentacji. Na komputerze, na którym zostanie zainstalowane Oprogramowanie, nie można
instalować sprzętu komputerowego ani programów komputerowych, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na
Oprogramowanie. Komputer oznacza sprzęt, w tym między innymi komputery osobiste, laptopy, stacje robocze,
palmtopy, smartfony, przenośne urządzenia elektroniczne lub inne urządzenia elektroniczne, dla których
przeznaczone jest Oprogramowanie, na których zostanie zainstalowane i/lub będzie używane. Klucz licencyjny
oznacza niepowtarzalny ciąg symboli, liter, cyfr i znaków specjalnych, dostarczony Użytkownikowi końcowemu w
celu umożliwienia mu legalnego korzystania z Oprogramowania, jego określonych wersji lub rozszerzenia
warunków Licencji zgodnie z niniejszą Umową.
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3. Licencja. Dostawca udziela Licencjobiorcy praw określonych poniżej (w dalszej części nazywanych zbiorczo
„Licencją”), jeśli Licencjobiorca zobowiązał się przestrzegać i przestrzega wszelkich warunków określonych w
niniejszej Umowie:
a) Instalacja i użycie. Licencjobiorcy przysługują niewyłączne, nieprzenoszalne prawa do zainstalowania
Oprogramowania na dysku twardym komputera lub na innym nośniku do trwałego przechowywania danych, do
zainstalowania i przechowywania Oprogramowania w pamięci systemu komputerowego oraz do
zaimplementowania, przechowywania i wyświetlania Oprogramowania.
b) Postanowienia w sprawie liczby Licencji. Prawo do korzystania z Oprogramowania w ramach jednej Licencji
jest ograniczone do jednego Użytkownika końcowego. Jeden Użytkownik końcowy oznacza: (i) instalację
Oprogramowania na jednym komputerze lub, jeśli liczba Licencji zależy od liczby skrzynek pocztowych, (ii)
użytkownika komputera, który odbiera pocztę elektroniczną za pośrednictwem klienta poczty elektronicznej. Jeśli
do klienta poczty elektronicznej dociera poczta elektroniczna, która jest następnie automatycznie dystrybuowana
do innych użytkowników, liczbę Użytkowników końcowych stanowi liczba wszystkich użytkowników, do których
jest dostarczana poczta. Jeśli serwer poczty pełni funkcję bramy pocztowej, liczba Użytkowników końcowych jest
równa liczbie użytkowników serwera poczty, którzy są obsługiwani przez tę bramę. Jeśli jeden użytkownik odbiera
pocztę przesyłaną na różne adresy e-mail (np. za pośrednictwem usługi aliasów), a liczba tych adresów jest
nieokreślona i wiadomości nie są automatycznie dystrybuowane przez klienta poczty elektronicznej do większej
liczby użytkowników, wymagana jest Licencja na jednego użytkownika komputera. Z jednej Licencji można
korzystać każdorazowo tylko na jednym komputerze. Użytkownik końcowy może wprowadzić klucz licencyjny do
Oprogramowania tylko w zakresie, w jakim przysługuje mu prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z
ograniczeniami wynikającymi z liczby Licencji przyznanych przez Dostawcę. Klucz licencyjny ma charakter poufny,
Licencjobiorca nie może udostępniać Licencji stronom trzecim ani pozwalać im na używanie klucza licencyjnego, o
ile nie dopuszcza tego niniejsza Umowa lub Dostawca. W przypadku naruszenia klucza licencyjnego należy
bezzwłocznie powiadomić Dostawcę.
c) Wersja Home/Business Edition. Wersja Home Oprogramowania jest przeznaczona wyłącznie do używania w
środowiskach prywatnych i/lub niekomercyjnych tylko na użytek domowy i rodzinny. W przypadku zamiaru
zainstalowania i użycia Oprogramowania w środowisku komercyjnym, na serwerze poczty, w systemie
przekazywania wiadomości e-mail lub w połączeniu z bramą pocztową bądź internetową wymagane jest nabycie
wersji Business Edition Oprogramowania.
d) Okres obowiązywania Licencji. Prawo do korzystania z Oprogramowania jest ograniczone w czasie.
e) Oprogramowanie dostarczone przez producenta urządzenia (OEM). Prawo do korzystania z Oprogramowania,
które zostało dostarczone przez producenta zakupionego urządzenia (OEM, Original Equipment Manufacturer),
jest ograniczone do tego urządzenia. Prawa tego nie można przenosić na inne urządzenia.
f) Oprogramowanie w wersji próbnej lub nieprzeznaczonej do obrotu handlowego. Nie można pobierać opłat za
korzystanie z Oprogramowania, które jest oznaczone napisem „Not for resale” lub „NFR” (Nie do sprzedaży) albo
„TRIAL” (Wersja próbna). Oprogramowanie takie jest przeznaczone wyłącznie do prezentacji lub testowania jego
funkcji.
g) Wygaśnięcie Licencji. Licencja wygasa automatycznie po upływie okresu jej obowiązywania. Jeśli Licencjobiorca
naruszył którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, Dostawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej
Umowy oraz do wykonania wszelkich innych praw i zastosowania wszelkich innych środków prawnych
przysługujących mu w takiej sytuacji. W razie anulowania Licencji Licencjobiorca musi natychmiast usunąć lub
zniszczyć Oprogramowanie i wszystkie jego kopie zapasowe lub zwrócić je na własny koszt do firmy ESET bądź w
miejscu zakupu Oprogramowania. Po wygaśnięciu Licencji Dostawca jest też uprawniony do anulowania prawa
Użytkownika końcowego do używania funkcji Oprogramowania, które wymagają połączenia z serwerami
Dostawcy lub serwerami innych firm.
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4. Wymagania dotyczące funkcji gromadzących dane i połączenia z Internetem. Aby Oprogramowanie działało
poprawnie, wymagane jest stałe połączenie z Internetem oraz regularne połączenia z serwerami Dostawcy lub z
serwerami innych firm, a gromadzenie potrzebnych danych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującą Polityką
prywatności. Połączenie z Internetem oraz gromadzenie potrzebnych danych są wymagane do funkcjonowania
oraz aktualizowania Oprogramowania. Dostawca jest uprawniony do wprowadzania aktualizacji
w Oprogramowaniu (w dalszej części nazywanych „Aktualizacjami”), przy czym nie jest zobowiązany do ich
wprowadzania. Funkcja Aktualizacji jest domyślnie włączona w ustawieniach standardowych Oprogramowania,
dlatego Aktualizacje są instalowane automatycznie, o ile Użytkownik końcowy nie zmienił ustawienia
automatycznego instalowania Aktualizacji. W celu przeprowadzania aktualizacji wymagana jest weryfikacja
autentyczności Licencji, w tym informacji dotyczących komputera i/lub platformy, na której zostało zainstalowane
Oprogramowanie, zgodnie z Polityką Prywatności.
Dostarczanie wszelkich Aktualizacji może podlegać Polityce końca okresu użytkowania ("Polityka EOL"), która jest
dostępna na stronie stronie https://go.eset.com/eol_business. Gdy Oprogramowanie lub którakolwiek z jego
funkcji osiągnie datę zakończenia okresu użytkowania określoną w Polityce EOL, nie będą dostarczane żadne
aktualizacje.
Na potrzeby niniejszej Umowy konieczne jest gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych
umożliwiających Dostawcy identyfikację Licencjobiorcy zgodnie z Polityką prywatności. Licencjobiorca niniejszym
zgadza się, aby Dostawca, korzystając z własnych środków, mógł sprawdzić, czy Licencjobiorca używa
Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Licencjobiorca zgadza się, że na potrzeby
niniejszej Umowy konieczne jest przekazywanie jego danych podczas komunikacji pomiędzy Oprogramowaniem a
systemami komputerowymi Dostawcy lub jego partnerów handlowych w ramach sieci dystrybucyjnej i wsparcia
Dostawcy w celu zapewnienia funkcjonalności Oprogramowania i upoważnienia do używania Oprogramowania
oraz ochrony praw Dostawcy.
Po zawarciu niniejszej Umowy Dostawca i każdy z jego partnerów handlowych, w ramach sieci dystrybucyjnej i
wsparcia Dostawcy, będzie uprawniony do przekazywania, przetwarzania i przechowywania istotnych danych
identyfikujących Licencjobiorcę w celach związanych z rozliczaniem opłat, wykonywaniem niniejszej Umowy i
przekazywaniem powiadomień na komputerze Licencjobiorcy.
Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności, danych osobowych i praw Licencjobiorcy jako
podmiotu danych dostępne są w Polityce prywatności w witrynie Dostawcy, bezpośrednio podczas procesu
instalacji. Można do niej przejść także z poziomu sekcji pomocy w Oprogramowaniu.
5. Wykonywanie praw Użytkownika końcowego. Licencjobiorca może wykonywać swoje prawa wyłącznie
osobiście lub za pośrednictwem swoich pracowników. Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania
wyłącznie w celu zapewnienia ciągłości swojej działalności gospodarczej i w celu zabezpieczenia komputerów lub
systemów komputerowych, na które uzyskał Licencję.
6. Ograniczenie praw. Licencjobiorca nie może kopiować, rozpowszechniać ani wyodrębniać składników
Oprogramowania, jak również nie może tworzyć produktów na podstawie Oprogramowania (nie może
wykonywać dzieł pochodnych). Korzystając z Oprogramowania, Licencjobiorca musi przestrzegać następujących
ograniczeń:
a) Licencjobiorca może wykonać jedną kopię Oprogramowania na nośniku przeznaczonym do trwałego
przechowywania danych i przechowywać tę kopię w charakterze archiwalnej kopii zapasowej, tj. nie może
zainstalować ani użyć takiej kopii na żadnym komputerze. Wszelkie inne kopie Oprogramowania wykonane przez
Licencjobiorcę stanowią naruszenie warunków określonych w niniejszej Umowie.
b) Licencjobiorca nie może używać, modyfikować, tłumaczyć ani odtwarzać Oprogramowania ani jego kopii w
sposób inny niż wyszczególniony w niniejszej Umowie.
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c) Licencjobiorca nie może sprzedawać Oprogramowania, udzielać na nie podlicencji, oddawać go w użytkowanie,
wypożyczać go innym osobom ani pożyczać go od innych osób, a także nie może używać Oprogramowania w celu
świadczenia usług o charakterze dochodowym.
d) Licencjobiorca nie może podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania na drodze
dekompilacji lub dezasemblacji ani w żaden inny sposób, chyba że pozwalają mu na to przepisy, które w
stosownym zakresie wyraźnie znoszą niniejsze postanowienie.
e) Licencjobiorca zobowiązuje się używać Oprogramowania w sposób zgodny z wszelkimi przepisami, które mają
zastosowanie do Oprogramowania ze względu na właściwość terytorialną Licencjobiorcy, w tym między innymi ze
stosownymi ograniczeniami dotyczącymi prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej.
f) Licencjobiorca zgadza się korzystać z Oprogramowania i jego funkcji w sposób, który nie ograniczy dostępu do
tych usług innym Użytkownikom końcowym. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług
udostępnianych konkretnym Użytkownikom końcowym w celu zapewnienia możliwości korzystania z nich jak
największej liczbie Użytkowników końcowych. Ograniczenie zakresu usług może również oznaczać całkowitą
blokadę funkcji Oprogramowania oraz usunięcie Danych i informacji przechowywanych na serwerach Dostawcy
lub zewnętrznego podmiotu związanych z wybranymi funkcjami Oprogramowania.
g) Licencjobiorca zobowiązuje się nie podejmować działań obejmujących korzystanie z klucza licencyjnego,
niezgodnych z postanowieniami niniejszej Umowy lub prowadzących do przekazania klucza licencyjnego osobie
nieuprawnionej do korzystania z Oprogramowania, takich jak przekazanie wykorzystanego lub niewykorzystanego
klucza licencyjnego w dowolnej formie, a także nieautoryzowana reprodukcja lub dystrybucja zduplikowanych lub
wygenerowanych kluczy licencyjnych albo korzystanie z Oprogramowania w wyniku wykorzystania klucza
licencyjnego uzyskanego z innego źródła niż Dostawca.
7. Prawo autorskie. Oprogramowanie i wszystkie prawa z nim związane, w tym między innymi prawa własności
i prawa własności intelektualnej do Oprogramowania, należą do firmy ESET i/lub jej licencjodawców. Prawa te
gwarantują zapisy traktatów międzynarodowych oraz wszelkie właściwe przepisy ustawowe obowiązujące w
kraju, w którym jest używane Oprogramowanie. Struktura Oprogramowania, sposób jego zorganizowania i kod w
nim zawarty są cennymi tajemnicami handlowymi oraz informacjami poufnymi firmy ESET i/lub jej
licencjodawców. Licencjobiorca nie może kopiować Oprogramowania poza okolicznościami opisanymi w punkcie
6(a). Wszelkie kopie utworzone przez Licencjobiorcę zgodnie z niniejszą Umową muszą zawierać te same
informacje o prawie autorskim i innych prawach własności, które znajdują się w Oprogramowaniu. Licencjobiorca
niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w razie naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez podjęcie próby
odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania na drodze dekompilacji lub dezasemblacji albo w inny sposób
prawa do wszelkich informacji uzyskanych przez Licencjobiorcę w wyniku podjęcia takiej próby zostaną uznane za
automatycznie i nieodwołalnie przeniesione w całości na Dostawcę już w momencie powstania takich informacji
i to niezależnie od praw przysługujących Dostawcy w związku z naruszeniem przez Licencjobiorcę warunków
określonych w niniejszej Umowie.
8. Zastrzeżenie praw. Dostawca niniejszym zastrzega sobie wszelkie prawa do Oprogramowania, z wyjątkiem
praw wyraźnie udzielonych Licencjobiorcy, występującemu w charakterze Użytkownika końcowego, na podstawie
niniejszej Umowy.
9. Różne wersje językowe, Oprogramowanie obsługujące wiele urządzeń i wiele kopii Oprogramowania. Jeśli
Oprogramowanie może obsługiwać wiele platform lub języków bądź jeśli Licencjobiorca uzyskał wiele kopii
Oprogramowania, Oprogramowania można używać tylko na tych systemach komputerowych i w tych wersjach, na
które Licencjobiorca uzyskał Licencje. Licencjobiorca nie może sprzedawać wersji ani kopii Oprogramowania,
których nie używa, jak również nie może ich oddawać w użytkowanie, udzielać na nie podlicencji, wypożyczać ich
ani przenosić do nich praw na inne osoby.
10. Rozpoczęcie i zakończenie obowiązywania Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą wyrażenia przez
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Licencjobiorcę zgody na warunki określone w tej Umowie. Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę w
dowolnej chwili przez trwałe odinstalowanie i zniszczenie Oprogramowania, wszystkich jego kopii zapasowych i
wszelkich powiązanych materiałów dostarczonych przez Dostawcę lub jego partnerów handlowych bądź przez
zwrócenie tych produktów na własny koszt. Prawo Licencjobiorcy do korzystania z Oprogramowania i wszelkich
jego funkcji może podlegać Polityce EOL. Gdy Oprogramowanie lub którakolwiek z jego funkcji osiągnie datę
zakończenia okresu użytkowania określoną w Polityce EOL, prawo Licencjobiorcy do korzystania z
Oprogramowania wygaśnie. Bez względu na powód rozwiązania niniejszej Umowy po zakończeniu jej
obowiązywania nadal obowiązują postanowienia zawarte w punktach 7, 8, 11, 13, 19 i 21.
11. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. LICENCJOBIORCA (WYSTĘPUJĄCY W CHARAKTERZE
UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO) PRZYJMUJE OPROGRAMOWANIE W STANIE TAKIM, W JAKIM ZOSTAŁO MU ONO
DOSTARCZONE, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, O ILE PRAWO WŁAŚCIWE
TEGO NIE ZABRANIA. ANI WŁAŚCICIELE STOSOWNYCH PRAW AUTORSKICH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH
ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAK RÓWNIEŻ NIE GWARANTUJĄ, ŻE OPROGRAMOWANIE NIE BĘDZIE
NARUSZAĆ PRAW PATENTOWYCH, PRAW AUTORSKICH, PRAW DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ANI INNYCH PRAW
OSÓB TRZECICH. ANI DOSTAWCA, ANI ŻADNA INNA OSOBA NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA LICENCJOBIORCY LUB ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE I
POZBAWIONE BŁĘDÓW. LICENCJOBIORCA BIERZE NA SIEBIE WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA DOBÓR
OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDNIEGO DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW LICENCJOBIORCY ORAZ ZA PRZEPROWADZENIE
INSTALACJI OPROGRAMOWANIA, ZA JEGO UŻYCIE I ZA WYNIKI TEGO UŻYCIA.
12. Brak innych zobowiązań. W niniejszej Umowie określono wszystkie zobowiązania Dostawcy i jego
licencjodawców.
13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. O ILE PRAWO WŁAŚCIWE TEGO NIE ZABRANIA, ANI DOSTAWCA, ANI
JEGO PRACOWNICY CZY LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRATY
ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW LUB DANYCH, SZKODY MAJĄTKOWE LUB OBRAŻENIA CIAŁA,
ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, UTRATY DANYCH HANDLOWYCH CZY JAKIEKOLWIEK SZKODY
SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, GOSPODARCZE, MORALNE LUB WYNIKOWE, JAK RÓWNIEŻ
NIE BĘDĄ PONOSIĆ KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG ANI POKRYWAĆ RÓŻNIC MIĘDZY
CENAMI KONTRAKTOWYMI A CENAMI TRANSAKCJI. ZASTRZEŻENIE OKREŚLONE W POWYŻSZYM ZDANIU MA
ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ POWSTANIA SZKODY I NA TO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIE
ZOSTAŁO ZGŁOSZONE NA PODSTAWIE UMOWY, PRZEPISÓW O CZYNACH NIEDOZWOLONYCH, PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH ZANIEDBAŃ CZY NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE ORAZ CZY ZOSTAŁO ONO ZGŁOSZONE
W ZWIĄZKU Z INSTALACJĄ, UŻYCIEM CZY Z NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA OPROGRAMOWANIA. ZASTRZEŻENIE TO MA
ZASTOSOWANIE TAKŻE WÓWCZAS, GDY DOSTAWCA LUB JEGO LICENCJODAWCY BĄDŹ PODMIOTY
STOWARZYSZONE ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA DANEJ SZKODY. W PRZYPADKU
JURYSDYKCJI, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ, LECZ
DOPUSZCZAJĄ JEJ OGRANICZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY, JEGO PRACOWNIKÓW, LICENCJODAWCÓW
LUB PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA
LICENCJE.
14. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest sprzeczne z ustawowymi prawami konsumenckimi
jakiejkolwiek osoby, postanowienie to nie może być interpretowane w sposób naruszający te prawa.
15. Pomoc techniczna. Usługi pomocy technicznej świadczą wedle własnego uznania i bez udzielania
jakichkolwiek gwarancji firma ESET lub inne firmy, którym firma ESET zleca świadczenie takich usług. Gdy
Oprogramowanie lub którakolwiek z jego funkcji osiągnie datę zakończenia okresu użytkowania określoną w
Polityce EOL, nie będą świadczone żadne usługi pomocy technicznej. Przed skorzystaniem z usługi pomocy
technicznej Użytkownik końcowy musi utworzyć kopię zapasową wszystkich istniejących danych, programów i
aplikacji. Ani firma ESET, ani inne firmy, którym firma ESET zleca świadczenie usług pomocy technicznej, nie mogą
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wziąć na siebie odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych, własności, oprogramowania lub urządzeń,
jak również nie mogą odpowiadać za utratę zysków spowodowaną świadczeniem usług pomocy technicznej.
Firma ESET i/lub inne firmy, którym firma ESET zleca świadczenie usług pomocy technicznej, zastrzegają sobie
prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli uznają, że nie mieści się ona w zakresie oferowanych usług pomocy
technicznej. Firma ESET zastrzega sobie prawo do odmowy, wstrzymania lub zaprzestania świadczenia usług
pomocy technicznej, jeśli uzna to za stosowne. Informacje dotyczące licencji, Informacje i inne dane zgodne z
Polityką prywatności mogą być wymagane na potrzeby świadczenia pomocy technicznej.
16. Przeniesienie Licencji. Jeśli odpowiednie postanowienia niniejszej Umowy tego nie zabraniają,
Oprogramowanie można przenosić między poszczególnymi systemami komputerowymi. O ile nie jest to sprzeczne
z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, za zgodą Dostawcy Użytkownik końcowy może trwale przenieść
Licencję i wszelkie prawa przysługujące mu na podstawie niniejszej Umowy na innego Użytkownika końcowego,
pod warunkiem że (i) nie zachowa dla siebie żadnych kopii Oprogramowania; (ii) przeniesienie praw będzie
bezpośrednie, tj. prawa zostaną przeniesione bezpośrednio na nowego Użytkownika końcowego; (iii) nowy
Użytkownik końcowy przejmie na siebie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, które miały
dotąd zastosowanie do Użytkownika końcowego przenoszącego Licencję; (iv) nowy Użytkownik końcowy otrzyma
od Użytkownika końcowego przenoszącego Licencję dokumentację, która umożliwi mu stwierdzenie zgodnie z
zapisami w punkcie 17, czy Oprogramowanie jest oryginalne.
17. Weryfikowanie oryginalności Oprogramowania. Użytkownik końcowy może wykazać swoje uprawnienia do
korzystania z Oprogramowania w jeden z poniższych sposobów: (i) na podstawie certyfikatu licencyjnego
wystawionego przez Dostawcę lub inną firmę wskazaną przez Dostawcę; (ii) na podstawie pisemnej umowy
licencyjnej, jeśli została ona zawarta; (iii) na podstawie wiadomości e-mail od Dostawcy z danymi dotyczącymi
licencji (nazwą użytkownika i hasłem). Informacje dotyczące licencji oraz dane identyfikujące Użytkownika
końcowego zgodne z Polityką prywatności mogą być wymagane w celu weryfikacji oryginalności
Oprogramowania.
18. Udzielanie Licencji organom władzy publicznej i rządowi USA. Organy władzy publicznej, w tym rząd Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, otrzymują Licencje na Oprogramowanie zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, tj. z uwzględnieniem wszystkich praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie.
19. Zgodność z przepisami o kontroli handlu.
a) Licencjobiorca nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować, reeksportować, przekazywać lub w inny
sposób udostępniać Oprogramowania jakiejkolwiek osobie, nie będzie używać go w jakikolwiek sposób, ani też nie
będzie uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach, które mogłyby spowodować, że firma ESET lub jej spółki
holdingowe, spółki zależne oraz spółki zależne dowolnych z jej spółek holdingowych, jak również podmioty
kontrolowane przez jej spółki holdingowe („Podmiotami stowarzyszonymi”), naruszyłyby przepisy o kontroli
handlu, obejmujące:
i. wszelkie przepisy prawne, które kontrolują, ograniczają lub nakładają wymogi licencyjne na eksport, reeksport
lub transfer towarów, oprogramowania, technologii lub usług, wydane lub przyjęte przez jakikolwiek rząd, stan
lub organ regulacyjny Stanów Zjednoczonych, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub dowolnego z jej
państw członkowskich, albo jakikolwiek kraj, w którym mają być wykonywane zobowiązania wynikające z Umowy
lub w którym firma ESET lub dowolny z jej Podmiotów stowarzyszonych są zarejestrowane lub prowadzą
działalność
ii. wszelkie gospodarcze, finansowe (handlowe lub inne) sankcje, ograniczenia, embarga, zakazy importu lub
eksportu, zakazy przekazywania funduszy lub aktywów bądź świadczenia usług, lub też równoważne środki
nałożone przez jakikolwiek rząd, stan lub organ regulacyjny Stanów Zjednoczonych, Singapuru, Wielkiej Brytanii,
Unii Europejskiej lub dowolnego z jej państw członkowskich, albo jakikolwiek kraj, w którym mają być
wykonywane zobowiązania wynikające z Umowy lub w którym firma ESET lub dowolny z jej Podmiotów
stowarzyszonych są zarejestrowane lub prowadzą działalność.
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(Akty prawne, o których mowa w pkt i i ii powyżej, łącznie nazywane są „Przepisami dotyczącymi kontroli
handlu").
b) Firma ESET ma prawo zawiesić swoje zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub wypowiedzieć je ze
skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
i. Gdy firma ESET stwierdzi na podstawie stosownego uzasadnienia, że Użytkownik naruszył lub może naruszyć
postanowienia punktu 19 a) Umowy.
ii. Gdy Użytkownik końcowy i/lub Oprogramowanie podlegają przepisom o kontroli handlu i w związku z tym firma
ESET stwierdzi na podstawie stosownego uzasadnienia, że dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z
Umowy mogłoby spowodować, że firma ESET lub jej Podmioty stowarzyszone naruszyłyby przepisy o kontroli
handlu lub byłyby narażone na negatywne konsekwencje wynikające z tych przepisów.
c) Żadne z postanowień Umowy nie ma na celu ani nie powinno być interpretowane lub odczytywane jako
nakłanianie bądź wymaganie od którejkolwiek ze stron działania lub powstrzymania się od działania (albo
wyrażenia zgody na działanie lub powstrzymanie się od działania) w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami o kontroli handlu, zabroniony przez te przepisy lub podlegający karze w związku z tymi przepisami.
20. Zawiadomienia. Wszystkie zawiadomienia oraz zwroty Oprogramowania i Dokumentacji należy kierować na
adres: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, bez uszczerbku dla praw firmy ESET do
komunikowania użytkownikowi wszelkich zmian w niniejszej Umowie, Polityce Prywatności, Polityce EOL oraz
Dokumentacji zgodnie z punktem 22 niniejszej Umowy. Firma ESET może wysyłać wiadomości e-mail,
powiadomienia w aplikacji za pośrednictwem Oprogramowania lub poprzez publikację komunikatów na naszej
stronie internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy ESET informacji prawnych w formie
elektronicznej, w tym wszelkich komunikatów dotyczących zmian Warunków, Warunków szczególnych lub Polityki
Prywatności, wszelkich propozycji/akceptacji umowy lub zaproszeń do pertraktacji, powiadomień lub innych
komunikatów prawnych. Taką komunikację elektroniczną uznaje się za otrzymaną na piśmie, chyba że
obowiązujące przepisy prawa wyraźnie wymagają innej formy komunikacji.
21. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawnym obowiązującym w Słowacji i powinna być
interpretowana zgodnie z tymi przepisami. Użytkownik końcowy i Dostawca niniejszym stwierdzają, że do
niniejszej Umowy nie mają zastosowania przepisy dotyczące konfliktu praw ani Konwencja Organizacji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Licencjobiorca wyraźnie stwierdza, że wszelkie
spory lub roszczenia względem Dostawcy wynikające z zawarcia niniejszej Umowy, jak również wszelkie spory lub
roszczenia związane z użyciem Oprogramowania będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla okręgu Bratislava I.
Licencjobiorca wyraźnie poddaje się jurysdykcji tego sądu.
22. Postanowienia ogólne. Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieważne lub
niewykonalne nie wpływa na ważność innych postanowień niniejszej Umowy, które pozostają wówczas w mocy
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa została zawarta w języku angielskim. W
przypadku sporządzenia tłumaczenia niniejszej Umowy dla wygody lub do innych celów oraz w przypadku
rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszej Umowy pierwszeństwo ma wersja angielska.
Firma ESET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Oprogramowaniu oraz modyfikowania warunków
niniejszej Umowy, Aneksów, Załączników, Polityki Prywatności, Polityki EOL oraz Dokumentacji lub dowolnej ich
części w dowolnym czasie poprzez aktualizowanie odpowiednich dokumentów (i) w celu odzwierciedlenia zmian
wprowadzonych w zakresie Oprogramowania oraz w sposobie prowadzenia działalności przez firmę ESET, (ii) ze
względów prawnych, regulacyjnych lub bezpieczeństwa lub (iii) w celu zapobiegania nadużyciom lub szkodom.
Licencjobiorca zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach w niniejszej Umowie za pośrednictwem poczty email, powiadomienia w aplikacji lub innych kanałów komunikacji elektronicznej. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się
z proponowanymi zmianami w Umowie, może ją rozwiązać zgodnie z punktem 10 w ciągu 30 dni od otrzymania
powiadomienia o zmianie. O ile Licencjobiorca nie wypowie Umowy w tym terminie, proponowane zmiany
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zostaną uznane za zaakceptowane i wejdą w życie wobec Licencjobiorcy od dnia otrzymania powiadomienia o
zmianie.
Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Dostawcą a Licencjobiorcą w sprawie Oprogramowania i
zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia, negocjacje, zobowiązania, wymiany zdań lub reklamy związane z
Oprogramowaniem.
ANEKS DO UMOWY
Przekazywanie informacji Dostawcy. Dodatkowe zapisy dotyczące przekazywania informacji Dostawcy brzmią
następująco:
Oprogramowanie obejmuje funkcje, które gromadzą dane o procesie instalacji, komputerze i/lub platformie, na
której zainstalowano Oprogramowanie, o działaniu i funkcjonalności Oprogramowania oraz o zarządzanych
urządzeniach (odtąd ogólnie „Informacje”), a następnie wysyłają te dane Dostawcy. Informacje mogą obejmować
dane dotyczące zarządzanych urządzeń (w tym losowo lub przypadkowo uzyskane dane osobowe). Włączenie tej
funkcji Oprogramowania oznacza, że Dostawca może gromadzić i przetwarzać Informacje zgodnie z Polityką
prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.
Oprogramowanie wymaga zainstalowania na zarządzanym komputerze składnika, który umożliwia przesyłanie
informacji między zarządzanym komputerem i oprogramowaniem do zdalnego zarządzania. Przesyłane informacje
obejmują dane z zakresu zarządzania, takie jak informacje o sprzęcie i oprogramowaniu zarządzanego komputera,
a także instrukcje dotyczące zarządzania pochodzące ze zdalnego oprogramowania do zarządzania. Pozostała
zawartość danych przesyłanych z zarządzanego komputera zostanie określona przez ustawienia oprogramowania
zainstalowanego na zarządzanym komputerze. Zawartość instrukcji pochodzących z oprogramowania do
zarządzania zostanie określona przez ustawienia zdalnego oprogramowania do zarządzania.
EULAID: EULA-PRODUCT-PROTECT; 3537.0

Zasady ochrony prywatności
Firma ESET, spol. s r. o. z siedzibą pod adresem Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Bratysławy I w sekcji Sro, pozycja nr 3586/B,
numer w rejestrze gospodarczym: 31333532 jako administrator danych (dalej "ESET" lub "my") pragnie zachować
przejrzystość w odniesieniu do danych osobowych oraz poufności informacji swoich klientów. W związku z tym
publikujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności wyłącznie w celu przekazania klientowi (dalej "Użytkownik" lub
"Ty") informacji na następujące tematy: W związku z tym publikujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności
wyłącznie w celu przekazania klientowi (dalej „Użytkownik końcowy” lub „Ty”) informacji na następujące tematy:
• przetwarzanie danych osobowych,
• poufność danych,
• prawa osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych
Usługi zaimplementowane w produkcie firmy ESET są przez nas świadczone zgodnie z postanowieniami Umowy
licencyjnej użytkownika końcowego („Umowa EULA”), ale niektóre z nich mogą wymagać szczególnej uwagi.
Chcemy przekazać szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych związanych ze świadczonymi przez nas
usługami. Oferujemy szereg usług przedstawionych w umowie EULA i dokumentacji produktu, takich jak
aktualizacja/uaktualnianie, ESET LiveGrid®, ochrona przed niewłaściwym użyciem danych, pomoc techniczna itp.
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Abyśmy mogli dostarczać nasze usługi, musimy gromadzić następujące informacje:
• Zarządzanie produktami zabezpieczającymi firmy ESET wymaga m.in. następujących danych i ich lokalnego
przechowywania: identyfikator i nazwa stanowiska, nazwa produktu, informacje dotyczące licencji, informacje
dotyczące aktywacji i wygaśnięcia, informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania powiązane z zarządzanym
komputerem, na którym zainstalowano produkt zabezpieczający firmy ESET. Dzienniki dotyczące działań
zarządzanych produktów zabezpieczających firmy ESET oraz urządzeń są gromadzone w celu umożliwienia
zarządzania funkcjami oraz usługami i nadzorowania ich bez automatycznego przesyłania do firmy ESET.
• Informacje dotyczące procesu instalacji, w tym platformy, na której nasz produkt jest instalowany, a także
informacje dotyczące działań i funkcjonalności naszych produktów, na przykład sprzętowy odcisk palca,
identyfikator instalacji, zrzuty awaryjne, identyfikatory licencji, adres IP, adres MAC oraz ustawienia
konfiguracyjne produktu, które mogą obejmować również zarządzane urządzenia.
• Informacje dotyczące licencji, takie jak identyfikator licencji oraz dane osobowe, takie jak imię, nazwisko,
adres oraz adres e-mail, są wymagane do celów związanych z rozliczeniami, weryfikacją autentyczności licencji
oraz świadczeniem przez nas usług.
• Aby zapewnić możliwość świadczenia pomocy technicznej lub pomocy innego rodzaju mogą być wymagane
informacje kontaktowe i dane zawarte w zgłoszeniach do działu pomocy. W zależności od kanału komunikacji
wybranego do kontaktu z nami możemy gromadzić: adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące licencji,
szczegółowe informacje o produkcie lub opis zgłoszenia do pomocy technicznej. W celu usprawnienia
świadczenia pomocy możemy poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje, takie jak wygenerowane pliki
dziennika lub zrzuty pamięci.
• Dane dotyczące korzystania z naszej usługi są całkowicie anonimowe po zakończeniu sesji. Po zakończeniu
sesji nie będą przechowywane żadne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika.

Poufność danych
ESET jest firmą działającą na całym świecie za pośrednictwem swoich spółek stowarzyszonych oraz partnerów
będących częścią sieci dystrybucji, usług i pomocy technicznej. Przetwarzane przez nas informacje mogą być
przesyłane między nami a naszymi partnerami oraz spółkami stowarzyszonymi z tytułu realizacji Umowy EULA, na
przykład świadczenia usług lub udzielania pomocy technicznej albo w celach rozliczeniowych. W zależności od
lokalizacji Użytkownika końcowego i wybranych przez niego usług możemy być zmuszeni do wysyłania jego
danych do kraju, który nie uzyskał decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.
Każdorazowo proces ten przebiega zgodnie z przepisami o ochronie danych i odbywa się wyłącznie w razie
konieczności. W każdym przypadku, bez wyjątków, muszą być ustanowione standardowe klauzule umowne,
wiążące reguły korporacyjne lub inne odpowiednie zabezpieczenia.
Dokładamy wszelkich starań, aby nie dopuścić do przechowywania danych dłużej, niż jest to konieczne w związku
ze sprzedażą usług na mocy umowy EULA. Okres przechowywania przez nas danych może być dłuższy niż okres
ważność licencji użytkownika. Ma to umożliwić użytkownikowi łatwe i wygodne odnowienie licencji. Statystyki i
inne dane zgromadzone przez usługę ESET LiveGrid® (w postaci zminimalizowanej i pseudonimizowanej) mogą
być nadal przetwarzane w celach statystycznych.
Firma ESET stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu zabezpieczeń
odpowiedniego do zagrożeń. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą poufność, integralność,
dostępność i odporność przetwarzanych systemów i usług. W przypadku naruszenia ochrony danych
zagrażającego prawom i wolnościom Użytkownika końcowego jesteśmy jednak gotowi do powiadomienia o tym
fakcie organów nadzorczych oraz właścicieli danych. Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Prawa osób, których dane dotyczą
Firma ESET podlega prawu słowackiemu i obowiązują ją przepisy Unii Europejskiej o ochronie danych. Zgodnie z
warunkami zapisanymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, każdemu
właścicielowi danych przysługują następujące prawa:
• prawo do uzyskania wglądu w swoje dane osobowe gromadzone przez firmę ESET;
• prawo do wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe (Użytkownik końcowy
ma także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych);
• prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
• prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych;
• prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych;
• prawo do wniesienia skargi;
• prawo do przeniesienia danych.
Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa przysługującego mu jako osobie, której dane dotyczą, a także w
przypadku pytań lub wątpliwości, użytkownik może przesłać do nas wiadomość na adres:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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