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9.5 Nastavenie MSP zákazníka

O tejto príručke
Táto príručka správcu bola napísaná tak, aby vám pomohla oboznámiť sa s produktom ESET PROTECT Cloud a
poskytla inštrukcie, ako ho správne používať.
Pre zachovanie konzistentnosti, a aby sa zabránilo zámene, je terminológia použitá v tejto príručke založená na
názvoch parametrov nástroja ESET PROTECT Cloud. Používame tiež sadu symbolov na zvýraznenie kapitol, ktoré
sú obzvlášť dôležité alebo potrebné.
Poznámky môžu poskytovať cenné informácie, ako napríklad špecifické funkcie alebo odkaz na súvisiacu
kapitolu.
Takéto informácie si vyžadujú vašu pozornosť a neodporúča sa ich ignorovať. Zvyčajne ide o podstatné
informácie, hoci nie sú mimoriadne závažné.
Upozornenia obsahujú mimoriadne dôležité informácie, pri ktorých by ste mali spozornieť. Upozornenia sú
umiestnené tak, aby vás včas varovali a zároveň vám pomohli predísť chybám, ktoré by mohli mať
negatívne následky. Prosím, dôkladne si prečítajte text ohraničený týmto označením, pretože sa týka
vysoko citlivých systémových nastavení alebo upozorňuje na riziká.
Toto označenie obsahuje ukážkový príklad, ktorý priamo súvisí s informáciami v príslušnej kapitole. Príklady
sa využívajú hlavne pri komplikovanejších kapitolách.
Konvencia

Význam

Tučné písmo

Pomenúva položky rozhrania, ako napr. polia a tlačidlá možností.

Kurzíva

Zástupné symboly pre údaje, ktoré máte poskytnúť. Napríklad, názov súboru alebo
cesta znamená, že máte zadať konkrétnu cestu k súboru alebo názov súboru.

Courier New

Príklady kódov alebo príkazov.

Hypertextové prepojenie Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k súvisiacim prepojeným kapitolám alebo
externým webovým lokalitám. Hypertextové prepojenia sú zvýraznené modrou farbou
a môžu byť podčiarknuté.

%ProgramFiles%

Systémový adresár Windows, kde sú uložené programy systému Windows a ďalšie
programy.

• Online pomocník je hlavným zdrojom pomocného obsahu. Pri pripojení na internet je zobrazovaná vždy
najnovšia verzia Online pomocníka.
• Táto príručka je rozdelená na niekoľko kapitol a podkapitol. Konkrétne informácie môžete nájsť pomocou
poľa určeného na vyhľadávanie v hornej časti.
• Databáza znalostí spoločnosti ESET obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky, ako aj odporúčané
riešenia rozličných problémov. Pravidelná aktualizácia databázy znalostí pracovníkmi spoločnosti ESET z nej
robí najrýchlejší nástroj na riešenie rozličných druhov problémov.
• ESET fórum poskytuje používateľom produktov spoločnosti ESET jednoduchý spôsob, ako získať pomoc a
zároveň pomôcť iným. Môžete tam uverejniť akúkoľvek otázku alebo sa informovať o akomkoľvek probléme v
súvislosti s produktmi spoločnosti ESET.
• Môžete odoslať vaše hodnotenie alebo poskytnúť spätnú väzbu na konkrétnu kapitolu pomocníka: Kliknite
na odkaz Zanechajte nám spätnú väzbu nachádzajúci sa pod stránkou pomocníka.
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Legenda ikon
Táto časť popisuje a vysvetľuje význam všetkých ikon, ktoré sa vyskytujú v ESET PROTECT Cloud Web Console.
Niektoré ikony znázorňujú akciu, typ položky alebo súčasný stav. Väčšina ikon je zobrazená v jednej z troch farieb,
ktoré slúžia na označenie dostupnosti daného prvku:
Štandardná ikona – akcia je dostupná.
Modrá ikona – zvýraznený prvok pri ukázaní na položku kurzorom myši.
Sivá ikona – akcia nie je dostupná.
Ikona
stavu

Popis
Podrobnosti o klientskom zariadení.
Pridať zariadenie – budú pridané nové zariadenia.
Nová úloha – bude pridaná nová úloha.
Nové oznámenie – bude pridané nové oznámenie.
Nové statické/dynamické skupiny – budú pridané nové skupiny.
Upraviť – môžete upravovať vytvorené úlohy, oznámenia, šablóny reportov, skupiny, politiky atď.
Duplikovať – umožňuje vytvoriť novú politiku založenú na už existujúcej politike, ktorú ste vybrali.
Duplikovaná politika si vyžaduje nový názov.
Presunúť – umožňuje presunúť počítače, politiky, statické alebo dynamické skupiny.
Prístupová skupina – umožňuje presunúť položku do inej statickej skupiny.
Vymazať – úplne odstráni zvoleného klienta, skupinu atď.
Premenovať viaceré položky – ak vyberiete viacero položiek, môžete ich premenovať po jednom
alebo môžete použiť Regex vyhľadávanie (na základe regulárnych výrazov) a naraz premenovať
viaceré položky.
Kontrolovať – táto možnosť spustí úlohu Manuálna kontrola na kliente, ktorý nahlásil detekciu.
Aktualizovať > Aktualizovať moduly – pomocou tejto možnosti spustíte úlohu Aktualizácia modulov
(aktualizácia bude spustená manuálne).
Aktualizovať > Aktualizovať produkty ESET – aktualizuje produkty ESET nainštalovane na vybranom
zariadení.
Aktualizovať > Aktualizovať operačný systém – aktualizuje sa operačný systém na vybranom
zariadení.
Protokol auditu – Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.
Spustiť úlohu – spustenie úlohy na mobilných zariadeniach.
Znova zaregistrovať – opätovné zaregistrovanie mobilného zariadenia.
Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.
Zamknúť – zariadenie bude uzamknuté po zachytení podozrivej aktivity alebo v prípade, že
zariadenie je označené ako stratené.
Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného zariadenia.
Siréna/Zvuk v režime strateného zariadenia – vzdialené spustenie hlučnej sirény, a to aj v prípade,
že je na zariadení vypnutý zvuk.
Vymazať – všetky dáta uložené na zariadení budú natrvalo vymazané.
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Ikona
stavu

Popis
Napájanie – kliknite na počítač a zvoľte možnosť Napájanie > Reštartovať, aby ste reštartovali dané
zariadenie. V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri
reštartovaní/vypnutí. Na počítači musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1
a novšej a bezpečnostný produkt ESET, ktorý podporuje toto nastavenie.
Obnoviť – obnovenie súboru presunutého do karantény späť do jeho pôvodného umiestnenia.
Vypnúť – kliknite na počítač a zvoľte možnosť
Napájanie >
Vypnúť, aby ste vypli dané
zariadenie. V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri
reštartovaní/vypnutí. Na počítači musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1
a novšej a bezpečnostný produkt ESET, ktorý podporuje toto nastavenie.
Deaktivovať produkty
Odhlásiť – kliknite na počítač a zvoľte možnosť
všetkých používateľov z počítača.

Napájanie >

Odhlásiť, aby ste odhlásili

Spustiť úlohu – vyberte úlohu a nastavte pre ňu spúšťač a obmedzenie (voliteľné). Úloha bude
zaradená do poradia úloh čakajúcich na vykonanie podľa jej nastavení. Táto možnosť okamžite
spustí úlohu, ktorú vyberiete zo zoznamu dostupných úloh.
Nedávne úlohy – zobrazia sa nedávno použité úlohy. Kliknutím na nedávnu úlohu ju opätovne
spustíte.
Priradiť používateľa – môžete priradiť používateľa k zariadeniu. Používateľov môžete spravovať v
sekcii Používatelia počítača.
Spravovať politiky – politika môže byť tiež priradená priamo ku klientu (viacerým klientom), nie len
ku skupine. Vyberte túto možnosť, ak si želáte priradiť politiku k označeným klientom.
Odoslať pokyn na prebudenie – ESET PROTECT Cloud Server spustí okamžitú replikáciu ESET
Management Agenta na klientskom počítači prostredníctvom služby EPNS. Toto je užitočné, ak
nechcete čakať na pravidelný interval pripojenia ESET Management Agenta na ESET PROTECT Cloud
Server. Ak napríklad chcete, aby bola klientska úloha spustená na klientoch okamžite, alebo ak
chcete, aby bola politika uplatnená ihneď.
Izolovať od siete
Ukončiť izoláciu od siete
Pripojiť cez RDP – môžete vygenerovať a stiahnuť .rdp súbor, ktorý vám umožní pripojiť sa
na cieľové zariadenie cez protokol RDP (Remote Desktop Protocol).
Potlačiť – ak vyberiete počítač a použijete možnosť Potlačiť, agent daného klienta sa prestane hlásiť
do ESET PROTECT Cloud. Bude len agregovať informácie. Ikona potlačenia
bude zobrazená vedľa
názvu počítača v stĺpci „Potlačený“.
Po vypnutí potlačenia kliknutím na Zrušiť potlačenie sa potlačený počítač bude znova prihlasovať
(hlásiť) a komunikácia medzi ESET PROTECT Cloud a klientom bude obnovená.
Vypnúť – vypnutie alebo odstránenie nastavenia, prípadne výberu.
Priradiť – táto možnosť slúži na priradenie politiky ku klientu alebo skupine.
Importovať – môžete importovať reporty alebo politiky.
Exportovať – môžete exportovať reporty alebo politiky.
Značky – Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).
Statická skupina
Dynamická skupina
Neaplikovať príznak politiky
Aplikovať príznak politiky
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Ikona
stavu

Popis
Vynútiť príznak politiky
Spúšťače – pozrite si zoznam spúšťačov pre vybranú klientsku úlohu.
Počítač
Mobilné zariadenie
Server
Súborový server
E-mailový server
Server brány
Server pre spoluprácu
ESET Management Agent
Mobile Device Connector
Rogue Detection Sensor
Typ detekcie antivírusom. Všetky typy detekcií nájdete v sekcii Detekcie.
Kliknite na počítač a zvoľte
Riešenia >
Nasadiť bezpečnostný produkt, aby ste mohli nasadiť
bezpečnostný produkt ESET na vybrané zariadenie.
Kliknutím na počítač alebo ikonu ozubeného kolieska
vedľa statickej skupiny a výberom možnosti
Riešenia >
Zapnúť ESET LiveGuard aktivujete a povolíte ESET LiveGuard Advanced.
ESET Inspect Connector
Prejdite do sekcie Počítače, kliknite na počítač alebo vyberte viac počítačov a následne kliknite na
Počítač >
Riešenia >
Zapnúť ESET Inspect, čím nasadíte ESET Inspect Connector na
spravované počítače so systémom Windows/Linux/macOS. ESET Inspect Cloud je k dispozícii len
v prípade, že máte licenciu na produkt ESET Inspect Cloud a ESET Inspect Cloud je pripojený k ESET
PROTECT Cloud. Používateľ Web Console potrebuje na prístup k nástroju ESET Inspect aspoň
povolenie na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.
Kliknutím na počítač a výberom možnosti
Disk Encryption na vybranom počítači.

Riešenia >

Zapnúť šifrovanie aktivujete ESET Full

Na počítači je zapnuté šifrovanie ESET Full Disk Encryption.

Nové funkcie v ESET PROTECT Cloud
Základný prehľad incidentov na riadiacom paneli ESET Inspect
Základné informácie o incidentoch si teraz môžete pozrieť priamo v konzole ESET PROTECT Cloud na riadiacom
paneli ESET Inspect. Po kliknutí na číslo pri type incidentu budete presmerovaný do zodpovedajúcej sekcie
v konzole ESET Inspect. Viac informácií

Formát CEF pre Syslog
Odteraz môžete odosielať protokoly na Syslog server vo formáte Common Event Format. Viac informácií
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Ďalšie vylepšenia a zmeny v používaní
Viac informácií nájdete v poznámkach k vydaniu.

Poznámky k vydaniu
Poznámky k vydaniu sú dostupné len v angličtine.

ESET PROTECT Cloud 4.0
• ADDED: Basic incident overview in the ESET Inspect dashboard
• ADDED: CEF format for Syslog
• ADDED: Reporting of absolute and relative free space for hard drives in HW inventory
• ADDED: Log out action in the Computer context menu (under Power)
• ADDED: Log out Client Task
• ADDED: Ability to filter Computers by FQDN
• ADDED: Ability to filter Computers by Serial Number
• ADDED: Last boot time in computer details
• ADDED: Ability to deploy LiveGuard on all devices in a static group via context menu action
• ADDED: Ability to reset default filters
• ADDED: Static Group name in Syslog events
• ADDED: Ability to see the progress of removing client tasks
• ADDED: Ability to filter unassigned policies in the Policies section
• ADDED: Ability to sort policies in the "Last Modified By" column
• ADDED: Support for time-elapsed (duration) filters in Dynamic Groups
• ADDED: Comma separator for thousands place in table numbers
• IMPROVED: Table numbers are now aligned right
• IMPROVED: Selecting a product from the repository in the Software Install task
• IMPROVED: "Deploy ESET LiveGuard" through the computer's or group's context menu now leverages a
better mechanism that is used in the dedicated ESET Solutions section
• IMPROVED: Filtering by Detection Type
• IMPROVED: New version of Log Collector (version 4.6.0.0) in Management Agent
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• IMPROVED: Solutions deployment supports computers in site/company location based on hierarchy
• IMPROVED: Example section in the "Select time interval" filter
• CHANGED: Limit from 100 to 1000 when opening selected objects
• CHANGED: Disabled optional use OPAL in built-in encryption policy "Encrypt all disks - Recommended"
• FIXED: The license list occasionally disappears when scrolling through a long License Management list
• FIXED: The date/time filter does not work correctly on the localized web console
• FIXED: All policies are hidden except auto-update when logging in to the console for the first time
• FIXED: Info message about default value for time-based criteria in Notifications is shown when it is not
mandatory
• FIXED: Network adapter(s) screen informs that the latest version of an agent is required, even though the
latest version is installed
• FIXED: Default presets for Computers/Detections sections are overwritten in a special scenario
• FIXED: Inaccurate problem count in License Management badge in specific scenarios
• FIXED: Missing limit for quarantine management actions, which causes an error message in some cases
• FIXED: HW inventory reports the TPM manufacturer version instead of the specification version
• Various other minor improvements and bug fixes

ESET PROTECT Cloud 3.5
• ADDED: Initial configuration (Set up protection)
• ADDED: Dark theme
• ADDED: Ability to switch between Absolute and Relative time in tables
• ADDED: Ability to add column Hash in Detections section
• ADDED: Ability to search by Hash in the Detections section
• ADDED: Ability to search by Object in the Detections section
• ADDED: Ability to distinguish, whether BitLocker is activated on a particular machine
• ADDED: Filtering options in Computer details - Installed Applications screen
• ADDED: Computer preview - the ability to reset displayed sections into default
• ADDED: Ability to modify Computer name and Description directly from the Computer preview panel
• ADDED: Ability to mute/unmute Computer directly from the Computer preview panel
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• ADDED: Section name as a prefix in the browser tab title
• IMPROVED: VDI support (mostly improvements around instant clones)
• IMPROVED: Network Adapters (part of Computer details - Details - Hardware) are more readable in the case
of IPv4/IPv6
• IMPROVED: Multiplatform support when deploying or enabling features via Solutions in the Computer
context menu
• IMPROVED: Displaying of Inspect button is now dependent on the permission set "Access to ESET Inspect"
• IMPROVED: Filter Advisor remembers item sorting
• IMPROVED: Information in the Detection type column was split into two separate columns Detection
Category and Type
• IMPROVED: Creation of New Report Template for newly created Report category
• FIXED: Save filter set is not working correctly in all sections
• FIXED: Specific scenario causes license sync breakage (if static group below company has the same name as a
site that is going to be created in EBA)
• FIXED: When you load a saved filter set, it is not applied unless you edit it (various sections)
• FIXED: Filter "≤ # OF ALERTS" is not working correctly (Computers section)
• Various other minor improvements and bug fixes

ESET PROTECT Cloud 3.4
• ADDED: Advanced Filters in the Computers section
• 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
them (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows version 9.1)
• ADDED: Information on how many more devices can enable ESET LiveGuard on the ESET LiveGuard
Dashboard
• ADDED: Dark Theme preview feature
• ADDED: Limited-input device-simple enrollment flow for Android-based devices that do not have access to
emails or a camera for scanning QR codes
• 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)
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• ADDED: Creation date column in the Installers section
• ADDED: Reset functionality for columns in tables
• ADDED: Warning to Audit log access right
• ADDED: "Installation Date" column in Computer details - Installed Applications screen
• ADDED: Ability to select multiple monitored static groups in a single notification
• ADDED: Reporting human-readable Windows operating system version is displayed in the OS Service Pack
column in the Computers section
• ADDED: OS build version collected from macOS is displayed 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: Instance ID is available in the console's About section (previously only available in ESET Business
Account)
• ADDED: Console users can deploy ESET Full Disk Encryption (EFDE) on recommended (portable) devices in
the ESET Solutions screen
• IMPROVED: EFDE does not deploy to devices using BitLocker for drive encryption
• IMPROVED: Reboot and shut down experience on macOS (user is notified about restart and can cancel it in
60 seconds)
• IMPROVED: Tasks planned ASAP are executed in the order in which they were created in the console
• IMPROVED: Admin password is not required when enrolling a new mobile device. However, ESET strongly
recommends you use an admin password for the full functionality of certain features
• 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: New version of AVRemover and Log Collector in the Management Agent
• FIXED: Several functionality problems with the dynamic group template selector
• FIXED: Scheduled client tasks without "Invoke ASAP If Event Missed" pre-selected could 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 to applicable computers
• FIXED: Unavailable EDR element in the Component version status section on the Status Overview screen
• Various other minor improvements and bug fixes
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ESET PROTECT Cloud 3.3
• ADDED: Manage up to 50,000 devices (according to purchased license)
• ADDED: Support for ESET Inspect Cloud (EDR solution)
• ADDED: Easy trial, deployment and purchase of ESET Full Disk Encryption (EFDE)
• ADDED: Preview feature - Advanced Filters in the Computers section
• ADDED: New buttons under the table in the Computers section and Detection section
• ADDED: Right-click tables to open the context menu
• ADDED: Enrollment link expiration and device certificate renewal information to the enrollment email
• ADDED: Built-in policies for V7 product for macOS and HTTP proxy
• ADDED: Ability to turn on the "Remote Host" column in the Computers section
• ADDED: Console users can configure (in Settings) the behavior of newly enrolled devices deduplication in the
console
• ADDED: Console users receive an email notification that contains a link that redirects the user into the
Computer details section in the console
• IMPROVED: Console users receive a notification about multiple detections occurring on managed computers
aggregated in one email message
• IMPROVED: Remove button was moved behind the gear icon in the ESET Solutions section
• IMPROVED: Console users can click the chart in the ESET Solutions section and will be redirected to the
Computers section
• IMPROVED: The latest versions of each product are prioritized in the product selection section of the
software installation task
• IMPROVED: UI elements in tables
• CHANGED: ESET Dynamic Threat Defense to ESET LiveGuard in management consoles
• CHANGED: Remove tags icon in the Tags panel
• FIXED: Trigger for scheduled Reports cannot be edited
• FIXED: Exclusions table shows the "Occurred" column, but it is labeled as "Created on"
• FIXED: "Export table as" now exports all data, not just data on the page
• FIXED: Trigger via CRON shows different time after opening details of a specific trigger
• REMOVED: "Auto-loading" option in the Clients and Detections screen paging menu
• Various other minor bug fixes, security and performance improvements
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ESET PROTECT Cloud 3.2
• ADDED: Easier enrollment for mobile devices
• ADDED: Easier deployment mechanism also extended for MSPs
• ADDED: New product tour
• ADDED: ESET Product Navigator to the header
• ADDED: New context menu action "Deploy ESET security product" (in Computers section)
• ADDED: AD user sync tool for ESET PROTECT Cloud
• ADDED: AD user sync-based features enabled for iOS devices
• IMPROVED: Context menu in Computers section
• IMPROVED: Installer creation Wizard
• IMPROVED: Email enrollment progress bar to indicate whether the task has been finished
• IMPROVED: Computer with IP column was divided into two columns in Submitted Files
• IMPROVED: Retention policy dialog is more user-friendly and upper limits are communicated in the Online
Help guide
• 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
permission set
• FIXED: "Restart required" and "Inbound Communication" columns in the Detections list display incorrect
values

ESET PROTECT Cloud 3.1.5
• ADDED: Easier deployment - the new simplified dialog for installer download, and reworked wizard for
creation of the customized installer
• ADDED: Dynamic groups for mobile devices
• ADDED: Easy trial, deploy and purchase of ESET Dynamic Threat Defense (EDTD) also for MSP customers
• ADDED: Hide and Show action for EDTD Dashboard
• ADDED: Possibility to add Group Name column in the Detections section (not displayed by default)
• CHANGED: Default message contents (Computer first connected, Computer identity recovered, Computer
cloning question created)
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• IMPROVED: EDTD status (enabled/disabled) is reported properly to the console (requires ESET Endpoint
Antivirus/Security for Windows version 9.0 and above) and leveraged in various sections (for example, action
Enable is not offered for endpoint where the feature is already enabled)
• IMPROVED: Computer description can be multiline
• IMPROVED: User can define more than one naming pattern for VDI master image
• IMPROVED: Hover effect (Inverted color) on the cell with Computer name (in Computers section) and on the
cell with Detection type (in Detections section)
• IMPROVED: Computer name and IP is now in separate columns in the Detection section
• 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
• FIXED: Various other bug fixes, security, and performance improvements

ESET PROTECT Cloud 3.0
• ADDED: Support for Automatic Product Updates (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for
Windows version 9.0)
• ADDED: Management for brute-force attack protection (available from ESET Endpoint Antivirus/Security for
Windows version 9.0)
• ADDED: Easy trial, deploy and purchase of ESET Dynamic Threat Defense (EDTD)
• ADDED: Web control for Android devices
• ADDED: System updates management for Android
• ADDED: New column Logged users in Computers table
• ADDED: Windows OS build number is reported as a separate symbol (possibility to use it in Dynamic groups)
• ADDED: List of submitted files (EDTD) 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: Possibility to manage session protection (e.g., disable blocking requests from different IP addresses)
• CHANGED: Reducing and re-organizing columns in the Computers section
• IMPROVED: ESET Dynamic Threat Defense perception (added information of what was originally detected by
EDTD)
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• 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: Now is possible to visually distinguish locked policies in policies and computer details screens
(padlock icon)
• IMPROVED: When users create new permission sets, some checkboxes can grey out based on their
permission (users can not give higher permission that they have)
• IMPROVED: Automatically selected 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: Faster displaying of the planned flag on client tasks also after assigning to the significant amount
of targets
• IMPROVED: The enrollment URL link is visible below the QR code, and the user can copy it in the enrollment
wizard
• IMPROVED: New version of Log Collector in Management Agent
• FIXED: Idle session timeout was not matching settings in ESET Business Account
• 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: License is randomly changed when the software install task is edited
• FIXED: Notifications - Message preview is not displaying properly
• FIXED: macOS Big Sur, specific protections statuses are missing in dynamic groups and report templates
• FIXED: Users without access to an EDTD license cannot see the data on the EDTD Dashboard
• FIXED: Multiple sorting does not sort correctly
• FIXED: Performance issue when deleting a large number of exclusions
• FIXED: EDTD Deployment on Dynamic Group ends with error
• FIXED: Various other bug fixes, security, and performance improvements

ESET PROTECT Cloud 2.4
• ADDED: Ability to manage up to 25,000 devices (according to purchased license)
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• ADDED: New ESET Dynamic Threat Defense dashboard
• ADDED: Preview feature - Easy trial, deploy and purchase of ESET Dynamic Threat Defense
• ADDED: Ability to create a new trigger in client task details
• ADDED: Indicator of last connection status of managed computer (connected in last replication interval)
• 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
• CHANGED: Existing ESET Dynamic Threat Defense dashboard name change
• CHANGED: Triggers for server tasks and client tasks with frequencies lower than 15 minutes will not be
allowed
• CHANGED: More granular communication of managed applications versions
• CHANGED: Automatic application of retention policy after the grace period
• CHANGED: After de-enrollment, ABM devices no longer offer the re-enroll task option
• 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 Dynamic Threat
Defense, Network Isolation)
• FIXED: Licenses without an expiration date (for example, subscription licenses) were counted as expired in
the Status Overview
• FIXED: Automatic update of company name in the console when changed in ESET Business Account or ESET
MSP Administrator
• FIXED: Discrepancy in "Total number of devices" on the Dashboard compared to the total count of devices
shown in the Computers tab
• FIXED: FaceID screen is now correctly skipped during ABM enrollment when selected in the wizard as one of
the items to be skipped
• FIXED: "Title" in the properties of the exported PDF report

ESET PROTECT Cloud 2.3
• ADDED: Management of Apple devices running iOS and iPadOS, including Apple Business Manager
• ADDED: Native ARM64 support for ESET Management Agent for Windows
• ADDED: Support for VMWare Instant Clones
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• ADDED: New audit information on the policy screen (Modification time, Last modified by, and Creation time)
• ADDED: Upgrade outdated operating systems in a computer group
• ADDED: Ability to copy a license Public ID to the clipboard via the context menu in license management
• ADDED: Ability to filter licenses on the license management screen based on the Public ID
• ADDED: Automatic resolution of HIPS logs
• ADDED: Computer description as a new attribute in Device Identifiers under computer details
• ADDED: Support for migration and backup of ESET Full Disk Encryption (EFDE) recovery data
• ADDED: New client task "Generate new FDE Recovery password" (available from EFDE client version 1.3
(EFDE - purchased separately))
• ADDED: Ability to retry encryption from the console if encryption fails (available from EFDE client version 1.3
(EFDE - purchased separately))
• IMPROVED: Preview feature – Computer preview (added new sections and the possibility to click on some
elements and navigate to relevant details)
• IMPROVED: The Syslog export now also supports the information log level
• IMPROVED: The ESET Full Disk Encryption status now provides more details
• IMPROVED: Extended Hardware inventory details for the device with encryption-related fields
• IMPROVED: Disabled computers are not synced or deleted by the Active Directory scanner
• IMPROVED: Various UI and UX improvements
• CHANGED: Retention policy enforcement notification
• CHANGED: The CRON trigger can be planned for LOCAL or UTC time only
• CHANGED: The Wipe task has been dropped because it does not work properly in newer versions of Android.
The Factory Reset task remains the only task for both Apple and Android devices
• CHANGED: Adjustments related to managed products name changes
• FIXED: Mobile device management allows manual selection of a suitable platform in case of unrecognized
mobile devices
• FIXED: The License Owner name is not updated in License Management after changing it in ESET Business
Account
• FIXED: A Client task cannot be scheduled for managed computer local time (only for browser time)
• FIXED: Various other bug fixes, security, and performance improvements
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ESET PROTECT Cloud 2.2
• NEW: New concept–Option to preview certain features
• NEW: Preview feature–Support for iOS / iPadOS (without ABM enrollment)
• NEW: Preview feature–Computer preview
• ADDED: Upgrade outdated products in a computer group
• ADDED: Default filter in the Detection screen (unresolved detections first)
• ADDED: Ability to use a second license to activate ESET Dynamic Threat Defense in a software installation
task when an eligible endpoint product is selected
• ADDED: User management for users with global "write" access
• ADDED: Expiration time for client task triggers (Triggers tab)
• ADDED: New report–Computer Hardware Overview
• ADDED: Enabled non-root administration (other than the instance creator) to manage the security of other
managed accounts (depends on the upcoming EBA release planned for April 2020)
• IMPROVED: Pause a task for ESET Full Disk Encryption (capability to select an exact date and time)
• IMPROVED: The encryption status tile is now more interactive
• IMPROVED: Extended information in detection details
• IMPROVED: A recommendation message is displayed when the Administrator tries to run a client task on
more than 1,000 clients (using a group is recommended)
• IMPROVED: Assigning a policy to more than 200 individual devices is permitted (using a group is
recommended)
• IMPROVED: Various performance improvements
• FIXED: Licenses with over 10,000 seats were displayed as infinite
• FIXED: In some cases, the "Planned" flag In a client task remained active after a task was executed
• FIXED: The license usage number did not display the correct number when a license was overused
• FIXED: Subunits were not used by percentage usage enumeration for mail security products
• FIXED: The operating system name (Big Sur) for macOS 11.1 and 11.2 was missing
• FIXED: Various other bug fixes and improvements
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ESET PROTECT Cloud 2.1
• ADDED: Ability to look up specific computer based on the last logged user parameter
• ADDED: Support for policy-based migration from on-premises console to cloud console
• FIXED: Issue with opening/reading PDF reports sent by email (base64-encoded)
• FIXED: Non-root user with write permission rights for ESET PROTECT Cloud in ESET Business Account cannot
import or create dynamic group templates
• FIXED: Device filters on Dashboards display different values than in tables
• FIXED: In some cases, Detail in the "Audit Log" overlapping other lines
• FIXED: Product deactivation fails with timeout (in certain cases) if started by "Delete not connected
computers" server task
• FIXED: User cannot delete objects in some cases even with correct access rights
• FIXED: Name of the file is garbled when Japanese characters are used
• FIXED: Various other bug fixes and minor improvements

ESET PROTECT Cloud 2.0.148.0
• CHANGED: ESET Cloud Administrator renamed to ESET PROTECT Cloud
• ADDED: Ability to manage and protect Android mobile devices
• ADDED: Ability to manage FileVault (macOS) native encryption when an eligible license is present
• ADDED: Increased device management limit (up to 10,000 - dependent on purchased license size)
• ADDED: One-click deployment of ESET Dynamic Threat Defense if an eligible license is present
• ADDED: Ability to manage dynamic groups
• ADDED: Ability to manage notifications
• ADDED: Ability to define specific permission sets for selected users
• ADDED: Active Directory synchronization (Computers only)
• ADDED: Syslog log exporting
• ADDED: New “Audit log” section provides detailed information about specific actions
• ADDED: Ability to mass deploy the management agent to macOS devices
• ADDED: Second-level menu for advanced options
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• ADDED: Secure Browser management
• ADDED: Support for sites (ESET Business Account) licenses including new "License user" column
• ADDED: Renew a license in the “License Management” screen
• ADDED: Ability to drill-down from expiring license issues in “Dashboards” and “Reports” to obtain more
information in the “License Management” screen
• ADDED: New “Manage license” context menu
• ADDED: EULA update notifications that support auto-upgrade (uPCU) of endpoint products in managed
environments
• ADDED: New ESET Full Disk Encryption (EFDE) management actions directly from “Computer details”
• ADDED: New EFDE Dynamic groups and Reports
• ADDED: Detection details (LiveGrid, Observed in organization, Virus Total )
• ADDED: One-click access to client task triggers
• ADDED: Unsupported browser warning
• ADDED: New "Seats allocated to sites" present in dedicated license report
• ADDED: Multi-line command scripts for Run Command task
• ADDED: Option to create a Computer user group in the “Add computer user” wizard
• CHANGED: Management Agent - supported operating systems
• CHANGED: Retention policy defaults
• CHANGED: License unit/sub-units visualization changed to "used/total" for online licenses and "X offline" for
offline licenses
• CHANGED: Access to behavior reports (when EDTD is purchased and enabled) are available (in the UI) only if
an eligible license is present
• IMPROVED: Ability to define a retention policy for certain logs
• IMPROVED: Exclusions mechanism extended to firewall threats
• IMPROVED: Computer details now directly accessible by clicking the computer name
• IMPROVED: One-click Network isolation
• IMPROVED: Columns ordering
• IMPROVED: Pop-up with search option
• IMPROVED: Hierarchical Dynamic groups tree
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• IMPROVED: Multi-select in pop-up (modal) windows
• IMPROVED: Ability to create one exclusion from multiple detentions with standard exclusion criteria(s)
• IMPROVED: Breadcrumbs for better navigation in Wizards
• IMPROVED: Various other performance and security improvements
• FIXED: “Delete task action” removes all client tasks, not just selected items in a task list for a specific group
• FIXED: Status filter not visible for server tasks (only in client tasks)
• FIXED: Failed to send a wake-up call from the client task details executions
• FIXED: Incorrect target group type displays when editing a client trigger
• FIXED: “Status update” type notifications fail to save if they contain the “$” character
• FIXED: Import of policies with large file sizes
• FIXED: Infinite units or subunits in tooltips for licenses in the License Management screen display incorrectly
• FIXED: License-related notifications (for example, expiration/overuse) trigger when a license is suspended
• FIXED: Policy does not block the selected Scan profile
• FIXED: Filters previously set are not saved
• FIXED: Various other bug fixes

ESET Cloud Administrator 1.2.118.0
• Added: Support for ESET Dynamic Thread Defense (Sold separately. Available for purchase in upcoming
weeks)
• Added: Submitted files screen
• ADDED: Ability to pause ESET Full Disk Encryption available from EFDE client version 1.2 (EFDE - purchased
separately)
• ADDED: Automatic resolution of firewall logs and filtered websites
• ADDED: Ukrainian language
• ADDED: New filtering options
• ADDED: Many other performance, usability, and security improvements
• IMPROVED: Discontinued the default limit for the number of displayed static groups
• IMPROVED: Performance improvements in the “groups” tree on the “Computers” and “Detections” screens
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• IMPROVED: Selected screens redesign: Users, scheduled reports and edit updates in the navigation bar
• IMPROVED: Unified table design for task selection, computers selection, and other features
• IMPROVED: Second-level menu added under "Change assignments" in the policy screen
• FIXED: Delay of product version status shown in the main web console
• FIXED: System applications are not reported on macOS 10.15
• FIXED: Language detection on macOS Catalina
• FIXED: Table sorting behavior: Clicking column headers adds columns to multi-sorting until it has been clicked
3 times
• FIXED: Last scan time in “computer details” screen won’t impact the computer security status tile
• FIXED: User cannot resolve detections when the “Resolved” column is not shown in the “detections” table
• FIXED: The side panel does not remember the expanded/collapsed state after log-out and log-in
• FIXED: Some threats cannot be marked as resolved
• FIXED: After moving computers from a specific group, the view is changed to the group "ALL."

ESET Cloud Administrator - ESET Management Agent release- June
• ADDED: New version of ESET Management Agent
• ADDED: Updating ESET Management Agent to the latest version can be deployed centrally alongside the
cloud service update
• ADDED: Agent compatibility with H1/2021 Windows version 10

ESET Cloud Administrator 1.2.82.0
• IMPROVED: Email domain validation when sending live installer link was discontinued
• IMPROVED: Checkbox "automatically reboot when needed" not checked by default when activating EFDE
from encryption tile
• IMPROVED: Dozens of usability, security, performance and stability improvements
• FIXED: Clicking column headers adds columns to multi-sorting until it has been clicked 3 times
• FIXED: Last Scan Time should note trigger red security status
• FIXED: Not possible to resolve detections when "Resolution" column is not shown
• FIXED: The side panel doesn't remember expanded/collapsed state after log-out and log-in
• FIXED: Agents stop connecting to cloud service under some circumstances
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• FIXED: Recipients not visible in notifications emails
• FIXED: Computer with outdated OS are not visible in appropriate dynamic group
• FIXED: Ability to create hash exclusion without a hash present
• FIXED: ESET Full Disk Encryption not included within the selective export task configuration

ESET Cloud Administrator 1.2
• NEW: ESET Full Disk Encryption
• NEW: Tagging - mark all relevant objects (e.g., computers) using user-defined tags
• NEW: Support for the newest generation of Linux products, starting with ESET File Security for Linux v7
• NEW: Centralized Exclusions and wizard
• ADDED: Option to automatically delete computers that are not connecting
• ADDED: Option to rename computers based on defined criteria
• ADDED: Computer isolation task
• ADDED: Unified table design with new navigation elements
• ADDED: Ability to export tables across all the main screens to different formats
• ADDED: New "empty screen states" for simpler object creation
• ADDED: Detections view is now aggregated by time and other criteria to simplify operations and to resolve
them
• ADDED: Execute one click actions from the "task executions" screen
• ADDED: Create a combined installer including ESET Full Disk Encryption
• ADDED: Option to deactivate individual products
• ADDED: New dynamic groups related to newly introduced products
• ADDED: Search by group name in computer screens and search bar
• ADDED: Option to save dashboard layout as preset for other users
• ADDED: Generate defined reports filtered to a selected group
• ADDED: Indonesian language support
• ADDED: New ESET Management Agent version (Windows) supports the latest security products
• IMPROVED: Many UI Improvements & other usability changes
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• IMPROVED: Context menu now applies for all selected rows
• IMPROVED: Filtering panel has many new options such as autocomplete
• IMPROVED: New column selector element for primary tables
• IMPROVED: Layout of detections (previously "threats") screen with new detection details
• IMPROVED: Reports screen layout includes a one click report generation option
• IMPROVED: Task section was updated and triggers are now displayed in a separate view of "task details"
• IMPROVED: Layout of policies screen, with simpler orientation and navigation
• IMPROVED: Layout of notifications screen with notification details
• IMPROVED: Quick links menu
• IMPROVED: AV remover (part of management agent) supports auto update
• IMPROVED: Download speeds from the repositories were significantly improved
• IMPROVED: Management agent file size significantly reduced
• CHANGED: "Threats" section was renamed to "Detections"
• CHANGED: Management agent compatibility update related to macOS 10.7 and 10.8 support (see the
documentation for more details)
• CHANGED: ESET Cloud Administrator ends support for Endpoint and Server Security versions 6.4 and earlier
• FIXED: Various other bug fixes and internal performance improvements

ESET Cloud Administrator 1.1.360.0
• Added: Full support for endpoint version 7.1 products
• Fixed: Various bugs

ESET Cloud Administrator 1.1.359.0
• Improved: Internal performance improvements

ESET Cloud Administrator 1.1.358.0
• Improved: Overall performance improvements
• Changed: Updated copyright information
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• Fixed: ESET Cloud Administrator (ECA) server does not receive all "Web protection" threats
• Fixed: "Web protection" threat details view in the webconsole displays an unexpected error
• Fixed: An uncaught exception occurs when working with ECA
• Fixed: Indonesian language support is missing in product installation filters
• Fixed: Server Device Status chart is missing

ESET Cloud Administrator 1.1.356.0
• FIXED: Issue with too many notifications send from one incident

ESET Cloud Administrator 1.1.350.0
• New version of ESET Management Agent fixing various installation/upgrade/repair issues
• Internal service performance improvements
• Fixed invalid installer CA certificate encoding in GPO installer script

ESET Cloud Administrator 1.1.349
• Various minor performance improvements

ESET Cloud Administrator 1.1.345
• Various minor bug fixes
• Wrong information is displayed under "Policy Product" column while creating the ECA Live installer

ESET Cloud Administrator 1.1.343.0
• One-click actions
• New one-click action - One click upgrade option – even from aggregated data
• New One-click actions to resolve "resolvable" actions – activate, reboot, update OS, or various protection
issues
• Hardware inventory
• Redesigned client details section
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• New "incident overview" dashboard, with new types of graphical elements, and one-click navigation to
threats
• Improved Automatic resolving of handled threats
• Option to generate live installer without security product selected
• New status overview section
• Live installer now support offline cache to speed up the deployment
• Overall UI improvements (polished UI, new vector icons, updated menus)
• Updated "overview" dashboard with one click navigation & Configurable RSS feed
• Redesigned quick links & help links
• New layout for wizard elements
• Ability to switch ECA do different language in EBA (support for NEW languages)
• Automatic detection of "machine cloning"
• Ability to send e-mail directly from ECA when sending installer
• Automatic log-outs
• New more streamlined way when adding computers or using introductory wizard
• Redesigned "filter bar" with the option to remove / reset / save filter presets + "category filter" moved to
"filters"
• New columns for number / highest severity of alerts, cloning questions, and hardware detection reliability
status
• Enhanced filtering options by product name, version, number of alerts, policies, threats, & other options
• New "remove computer from management" wizard, showing clear steps how to correctly remove devices
from ECA
• Redesigned task wizard
• New task types - Diagnostic (enable diagnostic / Log Collector)
• Section "logs" now includes tabs to display "Log Collector" and new section for "diagnostic logs"
• Alerts - Alert (problem) details are reported from the supported security products
• New dynamic groups for desktops and servers
• Questions to resolve conflicts
• Possible to locate threats detected by the same scan
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• Added current detection engine version and a hash value
• Possibility to filter by cause, threat type, scan, scanner and define more granular criteria for the time filter in
threats
• Possibility to collapse and expand all reports in one click
• Software installation task executes a "pre-execution check", and reports "task failed" with further details
• New report template categories Hardware Inventory, Cloning Detection
• Restyled report creation wizard
• Extended options for filtering for specific values
• Redesigned installer generation flow
• Ability to configure LiveGrid and PUA settings when creating live installer
• Ability to configure Live Installer proxy settings during the installer creation
• Support for GPO (Group policy)
• New filter to "hide not-assigned policies"
• Policy details showing "assigned to" (combines computers / groups) and "applied on" (actually applied
targets)
• New predefined policies for optimal usage of ESET Live Grid, and few tweaks to existing recommended
templates for maximum protection
• Possibility to allow "local lists"
• Possible to edit multiple notifications at once
• New announcement channel to inform users about planned outages and other important events
• Improved migration from ERA6 (ESMC) managed environment when executing live installers

Predstavenie programu ESET PROTECT Cloud
Vitajte v programe ESET PROTECT Cloud. ESET PROTECT Cloud vám umožňuje v sieťovom prostredí z jedného
miesta spravovať všetky vaše produkty od spoločnosti ESET až na 50 000 koncových zariadeniach či serveroch.
Pomocou nástroja ESET PROTECT Cloud Web Console môžete nasadiť bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET,
spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo
hrozby na vzdialených počítačoch.
Viac informácií o technológiách ESET a typoch detekcií/útokov, pred ktorými vás chránia, nájdete v Slovníku
pojmov ESET.
Prečítajte si kapitolu Začíname s ESET PROTECT Cloud, ktorá vám pomôže s prvými krokmi pri používaní produktu
ESET PROTECT Cloud.
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ESET PROTECT Cloud pozostáva z nasledujúcich súčastí:
ESET PROTECT Cloud ako služba
ESET PROTECT Cloud Web Console
• Webová konzola interpretuje údaje uložené v ESET PROTECT Cloud databáze. Zobrazuje veľké množstvo
údajov prostredníctvom riadiacich panelov a reportov, vynucuje politiky a vykonáva úlohy na agentoch a
iných aplikáciách ESET.
Live Installer
• Malá aplikácia pozostávajúca z ESET Management Agenta a možnosti zahrnúť firemný produkt pre koncové
zariadenia, ktorá má podobu praktického a ľahko použiteľného balíka.
• ESET Management Agent je malá aplikácia bez grafického používateľského rozhrania, ktorá vykonáva
príkazy z nástroja ESET PROTECT Cloud na pripojených klientskych zariadeniach. Slúži na spúšťanie úloh,
zozbierava protokoly z aplikácií ESET, interpretuje a vynucuje politiky a vykonáva ďalšie potrebné úlohy, ako
napríklad nasadenie softvéru a celkové monitorovanie počítača.
• Ide o jednoducho stiahnuteľný predkonfigurovaný balík obsahujúci Agenta a bezpečnostný produkt v
podobe zjednodušeného inštalátora, ktorý sa automaticky pripája k správnej cloudovej inštancii a aktivuje sa
pomocou platnej licencie s minimálnou interakciou zo strany používateľa. Inštalátor identifikuje platformu a
stiahne správny inštalačný balík bezpečnostného produktu.
• Agent je zjednodušená aplikácia, ktorá umožňuje všetku komunikáciu medzi bezpečnostným produktom
ESET na klientskom počítači a nástrojom ESET PROTECT Cloud.
Bezpečnostné produkty ESET
• Bezpečnostné produkty ESET chránia klientske počítače a servery pred hrozbami.
• ESET PROTECT Cloud podporuje nasledujúce bezpečnostné produkty ESET.
ESET Business Account
• Ide o hlavný vstupný bod pre firemných zákazníkov a funguje tiež ako poskytovateľ identity pre prihlásenie
k ESET PROTECT Cloud.
• Firemní zákazníci si cez jediné prihlásenie môžu prezerať svoje licencie a aktivované služby, spravovať
používateľov a mnoho ďalšieho.
• Na aktiváciu inštancie ESET PROTECT Cloud je potrebný účet ESET Business Account.
• Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre portál ESET Business Account.
ESET MSP Administrator 2
• Systém na správu licencií pre ESET MSP partnerov.
• Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre portál ESET MSP Administrator 2.
ESET Remote Deployment Tool
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• Nástroj, ktorý dokáže vzdialene nasadiť inštalátor Live Installer v sieti.
• Dokáže vzdialene zmapovať sieť, vykonať synchronizáciu s AD a podporuje tiež import cieľových zariadení,
na ktoré bude produkt nasadený.
ESET Bridge (HTTP Proxy) –ESET Bridge môžete používať s produktom ESET PROTECT Cloud ako službu proxy na:
• Sťahovanie a ukladanie do vyrovnávacej pamäte: aktualizácie modulov ESET, inštalačné a aktualizačné
balíky vynútené produktom ESET PROTECT Cloud (napr. inštalátor MSI ESET Endpoint Security), aktualizácie
bezpečnostných produktov ESET (aktualizácie komponentov a produktov), výsledky zo služby ESET LiveGuard.
• Presmerovanie komunikácie s ESET Management Agentmi na ESET PROTECT Cloud.
ESET Active Directory Scanner – umožňuje synchronizáciu počítačov v Active Directory s ESET PROTECT Cloud Web
Console.
ESET Cloud Mobile Device Management (Cloud MDM) – umožňuje správu mobilných zariadení so systémom
Android a iOS, ako aj správu zabezpečenia na týchto zariadeniach.

Na nasledujúcom obrázku je znázornená zjednodušená architektúra ESET PROTECT Cloud:
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Podporované webové prehliadače, bezpečnostné
produkty ESET a jazyky
ESET PROTECT Cloud Web Console môžete spúšťať cez nasledujúce webové prehliadače:
Webový prehliadač
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Opera
Pre čo najlepšie fungovanie ESET PROTECT Cloud Web Console odporúčame používať vždy najnovšiu verziu
webových prehliadačov.

Najnovšie verzie produktov ESET spravovateľných prostredníctvom
nástroja ESET PROTECT Cloud:
Produkt

Verzia produktu

ESET Endpoint Security for Windows

7.3+

ESET Endpoint Antivirus for Windows

7.3+

ESET Endpoint Security for macOS

6.10+

ESET Endpoint Antivirus for macOS

6.10+

ESET File Security for Windows Server

7.3+

ESET Server Security for Microsoft Windows Server 7.3+
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

7.3+

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

7.3+

ESET Mail Security for IBM Domino Server

7.3+

ESET File Security for Linux

7.2+

ESET Server Security for Linux

8.1+

ESET Endpoint Antivirus for Linux

7.1+

ESET Endpoint Security for Android

2.10.x

ESET Full Disk Encryption for Windows
ESET Full Disk Encryption for macOS
ESET LiveGuard Advanced

Podporované jazyky
Jazyk

Kód

Angličtina (Spojené štáty) en-US
Arabčina (Egypt)
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ar-EG

Jazyk

Kód

Zjednodušená čínština

zh-CN

Tradičná čínština

zh-TW

Chorvátčina (Chorvátsko) hr-HR
Čeština (Česká republika) cs-CZ
Francúzština (Francúzsko) fr-FR
Francúzština (Kanada)

fr-CA

Nemčina (Nemecko)

de-DE

Gréčtina (Grécko)

el-GR

Maďarčina (Maďarsko)*

hu-HU

Indonézština (Indonézia)* id-ID
Taliančina (Taliansko)

it-IT

Japončina (Japonsko)

ja-JP

Kórejčina (Kórea)

ko-KR

Poľština (Poľsko)

pl-PL

Portugalčina (Brazília)

pt-BR

Ruština (Rusko)

ru-RU

Španielčina (Čile)

es-CL

Španielčina (Španielsko)

es-ES

Slovenčina (Slovensko)

sk-SK

Turečtina (Turecko)

tr-TR

Ukrajinčina (Ukrajina)

uk-UA

* V tomto jazyku je dostupný len samotný produkt, nie Online pomocník.

Podporované operačné systémy
V nasledujúcich tabuľkách nájdete podporované operačné systémy pre každú ESET PROTECT Cloud súčasť:

Windows
Operačný systém

Agent RD Sensor

Windows Server 2008 R2 x64 SP1 s nainštalovanou aktualizáciou KB4474419 a KB4490628

✔

✔

Windows Server 2008 R2 CORE x64 s nainštalovanou aktualizáciou KB4474419 a KB4490628

✔

✔

Windows Storage Server 2008 R2 x64 s nainštalovanou aktualizáciou KB4474419 a KB4490628 ✔

✔

Windows Server 2012 x64

✔

✔

Windows Server 2012 CORE x64

✔

✔

Windows Server 2012 R2 x64

✔

✔

Windows Server 2012 R2 CORE x64

✔

✔

Windows Storage Server 2012 R2 x64

✔

✔

Windows Server 2016 x64

✔

✔
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Operačný systém

Agent RD Sensor

Windows Storage Server 2016 x64

✔

✔

Windows Server 2019 x64

✔

✔

Windows Server 2022 x64

✔

✔

Operačný systém

Agent RD Sensor

Windows 7 x86 SP1 s najnovšími aktualizáciami (minimálne KB4474419 a KB4490628) ✔

✔

Windows 7 x64 SP1 s najnovšími aktualizáciami (minimálne KB4474419 a KB4490628) ✔

✔

Windows 8 x86

✔

✔

Windows 8 x64

✔

✔

Windows 8.1 x86

✔

✔

Windows 8.1 x64

✔

✔

Windows 10 x86

✔

✔

Windows 10 x64 (všetky oficiálne vydania)

✔

✔

Windows 10 na zariadení s procesorom ARM

✔

Windows 11 x64 (21H2 a 22H2)

✔

Linux
Operačný systém

Agent RD Sensor

Ubuntu 16.04.1 LTS x64 Desktop ✔

✔

✔

✔

Ubuntu 18.04.1 LTS x64 Desktop ✔

✔

Ubuntu 18.04.1 LTS x64 Server

✔

✔

Ubuntu 20.04 LTS x64

✔

✔

Ubuntu 22.04 LTS x64

✔

✔

Linux Mint 20

✔

✔

RHEL Server 7 x64

✔

✔

RHEL Server 8 x64

✔

RHEL Server 9 x64

✔

✔

CentOS 7 x64

✔

✔

SLED 15 x64

✔

✔

SLES 12 x64

✔

✔

SLES 15 x64

✔

✔

Debian 9 x64

✔

✔

Debian 10 x64

✔

✔

Debian 11 x64

✔

✔

Oracle Linux 8

✔

✔

Amazon Linux 2

✔

✔

Ubuntu 16.04.1 LTS x64 Server
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✔

Mac
Operačný systém
macOS 10.12 Sierra

Agent
✔

macOS 10.13 High Sierra ✔
macOS 10.14 Mojave

✔

macOS 10.15 Catalina

✔

macOS 11.0 Big Sur

✔

macOS 12.0 Monterey

✔

macOS Ventura (13.0)

✔

Mobilné zariadenie
EESA na zariadeniach
s obmedzenými možnosťami
vstupu

Operačný systém EESA

EESA – režim Vlastník
MDM iOS MDM iOS ABM
zariadenia

Android 6.x+

✔

✔

Android 7.x+

✔

✔

✔

Android 8.x+

✔

✔

✔

Android 9.0

✔

✔

✔

Android 10.0

✔

✔

✔

Android 11

✔

✔

✔

Android 12

✔

✔

✔

Android 13

✔

✔

✔

iOS 9.x+

✔

✔*

iOS 10.x+

✔

✔*

iOS 11.x+

✔

✔*

iOS 12.0.x

✔

✔*

iOS 13.x+

✔

✔

iOS 14.x+

✔

✔

iOS 15

✔

✔

iOS 16

✔

✔

iPadOS 13

✔

✔

iPadOS 14

✔

✔

iPadOS 15

✔

✔

iPadOS 16

✔

✔

* Služba iOS DEP je dostupná len vo vybraných krajinách.
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Požiadavky
Nato, aby mohol nástroj ESET PROTECT Cloud správne fungovať, musia byť splnené nasledujúce požiadavky:
Pre správne fungovanie ESET PROTECT Cloud musia byť vo vašom sieťovom firewalle povolené nasledujúce
domény a porty:
Doména

Protokol

Port

Služba/Komponent

Popis

eba.eset.com

TCP

443

ESET Business Account

msp.eset.com

TCP

443

ESET MSP Administrator

identity.eset.com

TCP

443

ESET Identity Server

protect.eset.com

TCP

443

ESET PROTECT Cloud

eu02.protect.eset.com

TCP

443

us02.protect.eset.com

TCP

443

ESET PROTECT Cloud Web
Console

jp02.protect.eset.com

TCP

443

*.a.ecaserver.eset.com

TCP

443

Spojenie medzi agentom a
ESET PROTECT Cloud

edf.eset.com

TCP

443

Live Installer

repository.eset.com

TCP

80

epns.eset.com

TCP

8883

Spojenie pre službu EPNS
(pokyny na prebudenie)

eu.mdm.eset.com (Európa)
us.mdm.eset.com (USA)
jp.mdm.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Cloud MDM

checkin.eu.eset.com (Európa)
checkin.us.eset.com (USA)
checkin.jp.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Pripojenie zariadenia
(check-in)

mdmcomm.eu.eset.com
(Európa)
mdmcomm.us.eset.com (USA)
mdmcomm.jp.eset.com
(Japonsko)

TCP

443

Komunikácia

mdm.eset.com (Globálne)

TCP

443

Registrácia mobilných
zariadení s obmedzenými
možnosťami vstupu

TCP

139

TCP

445

UDP

137

Preklad IP adries počas
vzdialenej inštalácie

UDP

138

Prehľadávanie počas
vzdialenej inštalácie
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Poloha: Európa
Poloha: USA
Poloha: JAPONSKO

Repozitár potrebný pre
nasadenie

ESET PROTECT Cloud
Remote Deployment Tool
(Cieľové porty zo strany
nástroja Remote
Deployment Tool)

Registrácia

Použitie zdieľania
ADMIN$
Priamy prístup k
zdieľaným zdrojom
pomocou TCP/IP počas
vzdialenej inštalácie
(alternatíva k TCP 139)

Dostupnosť služieb
Dostupnosť
Naším cieľom je poskytovať 99,5 % dostupnosť služieb. Jeho dosiahnutie zakladáme na dobre nastavených
procesoch a našom úsilí. V prípade výpadku služby ESET PROTECT Cloud sú koncové zariadenia naďalej
zabezpečené a nedotknuté.
ESET Status Portal poskytuje aktuálne informácie o dostupnosti služieb ESET. Poskytuje prehľad o službách
spoločnosti ESET a reporty o stave služieb vrátane minulých incidentov. Ak máte ako používateľ akékoľvek
problémy s používanou službou ESET a ESET Status Portal ich neuvádza, kontaktujte technickú podporu
spoločnosti ESET.

Údržba
Služba ESET PROTECT Cloud podlieha pravidelnej údržbe. Všetky časy údržby prekračujúce 15 minút sú oznámené
správcom konzoly vopred. Výpadky počas údržby nemajú vplyv na dostupnosť, ktorú chceme garantovať. Údržba
prebieha počas víkendov a mimo pracovnej doby (dátové centrum v USA – počas nočných hodín v USA, dátové
centrum v EÚ – počas nočných hodín v EÚ, dátové centrum v Japonsku – počas nočných hodín v Japonsku).

Rozdiely medzi lokálnou a cloudovou konzolou na
správu
ESET PROTECT Cloud obsahuje všetky kľúčové funkcie a možnosti, ktoré poznáte z ESET PROTECT, no toto riešenie
bolo upravené tak, aby vyhovovalo potrebám cloudovej správy. Z ESET PROTECT môžete migrovať na ESET
PROTECT Cloud.
Tabuľka nižšie obsahuje hlavné rozdiely medzi ESET PROTECT Cloud a ESET PROTECT.
Hlavný rozdiel
Prevádzkovanie

ESET PROTECT Cloud
Beží v cloudovom prostredí spravovanom
spoločnosťou ESET.

ESET PROTECT
Beží vo vašom fyzickom alebo
virtuálnom prostredí.

Obmedzenie počtu 50 000 klientskych zariadení.
spravovaných
zariadení

Obmedzenie závisí od hardvéru
servera.

Podporované
klientske operačné
systémy

Windows, Linux, macOS, Android, iOS.
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Windows, Linux, macOS, Android, iOS.

Hlavný rozdiel

ESET PROTECT Cloud

Podporované verzie • Firemné produkty verzie 6 a vyššej.
produktov
• ESET Inspect Cloud

ESET PROTECT
• Firemné produkty verzie 4 a vyššej.
• ESET Inspect

ESET PROTECT Cloud podporuje iba ESET
Inspect Cloud, nie ESET Inspect. V prípade
migrácie z ESET PROTECT na ESET PROTECT
Cloud nebudete môcť spravovať ESET
Inspect prostredníctvom nástroja ESET
PROTECT Cloud. Môžete však prejsť na ESET
Inspect Cloud, ktorý umožňuje správu z ESET
PROTECT Cloud.
Súčasti

• ESET Management Agent
• RD Sensor
• Nástroj na nasadenie (Deployment Tool)
• CloudMDM

• ESET Management Agent
• RD Sensor
• Nástroj na nasadenie (Deployment
Tool)
• MDM

Virtualizácia

VAgentHost a ESET Virtualization Security nie sú k
dispozícii.

VAgentHost a ESET Virtualization
Security sú k dispozícii.

Active Directory

Synchronizácia s Active Directory je k dispozícii
prostredníctvom nástroja ESET Active Directory
Scanner.

Synchronizácia s Active Directory je k
dispozícii.

Správa mobilných
zariadení (MDM)

• Správa mobilných zariadení je štandardne
dostupná cez CloudMDM.
• Medzi možnosťami registrácie je k dispozícii aj
registrácia zariadení Android s obmedzenými
možnosťami vstupu.

• Správa mobilných zariadení (MDM)
je možná prostredníctvom ESET
PROTECT MDM.

Certifikáty

Správa certifikátov je riadená spoločnosťou ESET.

Používateľ môže vytvoriť, upraviť
alebo importovať/exportovať
certifikáty a certifikačné autority.

Prístupové práva

Správa prístupových práv bola presunutá do
portálu ESET Business Account. Pomocou vlastných
oprávnení je však možné nastaviť prístup k určitým
funkciám ESET PROTECT Cloud pre konkrétneho
používateľa.

Pokročilý bezpečnostný model
prístupových práv s viacerými klientmi
(multitenancy) je spravovateľný z
rozhrania ESET PROTECT.

Správa licencií

Správa licencií bola kompletne presunutá do
portálu ESET Business Account.

Správa licencií prebieha čiastočne v
ESET PROTECT a čiastočne v portáli
ESET Business Account.

Ako pridať počítače Počítače je možné pridať pomocou synchronizácie
s Active Directory, prostredníctvom reportu z
nástroja RD Sensor, ako aj pomocou inštalačných
skriptov GPO a SCCM.

Počítače je možné pridať pomocou
synchronizácie s Active Directory,
prostredníctvom reportu z nástroja
RD Sensor, pomocou inštalačných
skriptov GPO a SCCM, manuálne
pridaním nového zariadenia a
použitím úlohy na nasadenie agenta
alebo lokálnou inštaláciou agenta.

Začíname s ESET PROTECT Cloud
ESET PROTECT Cloud je riešenie určené na správu bezpečnostných produktov ESET v menších a stredne veľkých
firemných sieťach. Predstavuje nový prístup, ktorý rozširuje predchádzajúce lokálne riešenie od spoločnosti ESET a
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prináša novú, flexibilnejšiu cloudovú službu, ktorá je prevádzkovaná a udržiavaná spoločnosťou ESET.
Toto riešenie umožňuje okamžité použitie a eliminuje kroky súvisiace s inštaláciou a nastavením, ktoré sú
nevyhnutné v prípade lokálnych riešení. Riešenie ESET PROTECT Cloud je navrhnuté tak, aby bolo ľahko
nasaditeľné a použiteľné. Táto nová cloudová služba ponúka modernú webovú konzolu určenú na správu (ESET
PROTECT Cloud Web Console), ku ktorej sa môžete pripojiť prakticky z akéhokoľvek miesta a zariadenia. Stačí k
tomu stabilné internetové pripojenie.
V nasledujúcich kapitolách sú popísané funkcie a používanie nástroja ESET PROTECT Cloud Web Console. Môžete
vytvoriť inštalátory a nasadiť ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na klientske
počítače. Po nasadení ESET Management Agenta môžete spravovať skupiny, vytvárať a priraďovať politiky a
nastavovať oznámenia a reporty.

Začíname s ESET PROTECT Cloud
Používam ESET Business Account
1.Vytvorte novú inštanciu ESET PROTECT Cloud.
2.Nastavte používateľov konzoly ESET PROTECT Cloud v portáli ESET Business Account.
3.Otvorte ESET PROTECT Cloud Web Console. Pozrite si tiež Prehliadku ESET PROTECT a prehľad ESET
PROTECT Cloud Web Console.
4.Namapujte používateľov z portálu ESET Business Account do ESET PROTECT Cloud Web Console.
5.Pridajte klientske počítače vo svojej sieti do ESET PROTECT Cloud štruktúry.
Ak máte MSP účet, môžete synchronizovať svoj MSP účet s ESET PROTECT Cloud Web Console.
6.Spravujte produkty ESET určené pre koncové zariadenia cez ESET PROTECT Cloud.

Používam ESET MSP Administrator
1.Vytvorte novú inštanciu ESET PROTECT Cloud.
2.Nastavte používateľov konzoly ESET PROTECT Cloud v portáli ESET MSP Administrator.
3.Otvorte ESET PROTECT Cloud Web Console. Pozrite si tiež Prehliadku ESET PROTECT a prehľad ESET
PROTECT Cloud Web Console.
4.Pridajte používateľov z ESET MSP Administrator do ESET PROTECT Cloud Web Console v priebehu
nastavenia MSP zákazníka.
5.Pridajte klientske počítače vo svojej sieti do ESET PROTECT Cloud štruktúry.
6.Spravujte produkty ESET určené pre koncové zariadenia cez ESET PROTECT Cloud.
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Vytvorenie novej inštancie ESET PROTECT Cloud
prostredníctvom ESET Business Account
Požiadavky
• Účet so superuser oprávneniami na portáli ESET Business Account.
• Vhodná licencia pre ESET PROTECT Cloud.
Ak máte na rovnakú e‑mailovú adresu zaregistrovaný účet EBA aj EMA2, ESET PROTECT Cloud je možné
aktivovať iba z jedného účtu. Aktivovať alebo odstrániť inštanciu budete môcť výhradne z toho účtu (EBA
alebo EMA2), ktorý si vyberiete na vytvorenie inštancie ESET PROTECT Cloud.

Vytvorenie novej ESET PROTECT Cloud inštancie
1. Otvorte portál ESET Business Account a prihláste sa (prípadne si vytvorte nový účet).
2. Kliknite na Licencie > Zadať licenčný kľúč.

3. V okne Pridať licenciu zadajte svoj licenčný kľúč pre ESET PROTECT Cloud a kliknite na Pridať licenciu.
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4. Bude vám doručený overovací e‑mail (ak e‑mail nedostanete, postupujte podľa pokynov v článku Databázy
znalostí). Kliknite na Overiť licenciu.

5. V Riadiacom paneli kliknite na Aktivovať pod položkou ESET PROTECT Cloud.
Skontrolujte si jazykové nastavenia portálu ESET Business Account. Niektoré prvky v hlavnom okne
programu ESET PROTECT Cloud sú definované počas prvého nastavenia jazyka v portáli ESET Business
Account a nie je možné ich neskôr meniť.

36

6. Otvorí sa okno Aktivovať ESET PROTECT Cloud. Prečítajte si Podmienky používania a potvrďte ich, ak s nimi
súhlasíte.
7. Pre svoju inštanciu ESET PROTECT Cloud vyberte umiestnenie dátového centra, ktoré je najmenej vzdialené
od vašej spravovanej siete a kliknite na Pokračovať.
Po zvolení umiestnenia dátového centra pre vašu inštanciu ESET PROTECT Cloud už toto nastavenie
nebudete môcť dodatočne zmeniť.
8. Bude vytvorená vaša inštancia ESET PROTECT Cloud. Môžete počkať niekoľko minút, kým bude inštancia
ESET PROTECT Cloud pripravená, prípadne sa môžete odhlásiť a o vytvorení budete informovaný e-mailom.
9. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Môžete tiež kliknúť na Riadiaci panel a následne na možnosť Otvoriť na
dlaždici ESET PROTECT Cloud, čím sa otvorí nove okno ESET PROTECT Cloud Web Console.
ESET PROTECT Cloud zosynchronizuje štruktúru z ESET Business Account so stromom statických skupín v sekcii
Počítače vo webovej konzole.

Vytvorenie nového používateľa ESET PROTECT Cloud v
portáli ESET Business Account
Ak chcete vytvoriť nového používateľa ESET PROTECT Cloud v portáli ESET Business Account a namapovať
používateľský účet v konzole ESET PROTECT Cloud, postupujte takto:
1. Prihláste sa do svojho účtu na portáli ESET Business Account.
2. Vyberte možnosť Správa používateľov > Nový používateľ.
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3. Vyplňte povinné polia (viac informácií nájdete v online pomocníkovi pre ESET Business Account):
I.Všeobecné – poskytnite základné informácie o používateľovi.
II.Prístupové práva:
a)Prístup do spoločnosti – vyberte úroveň prístupu používateľa do spoločnosti: Zapisovanie, Čítanie,
Prístup iba k vybraným lokalitám.
Používateľ musí mať povolenie na prístup k spoločnosti na úrovni zápisu, aby mohol v ESET
PROTECT Cloud vidieť ostatných používateľov ESET Business Account.
b)Prístup k správe používateľov – označte túto možnosť, ak chcete používateľovi povoliť spravovanie
ostatných používateľov v ESET Business Account.
c)Prístup k ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud:
• Zapisovanie – používateľ má úplný prístup k ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud.
• Čítanie – používateľ môže iba zobrazovať dáta v rámci ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud.
• Vlastný – prístupové práva používateľa môžete nastaviť neskôr v ESET PROTECT Cloud v rámci Sady
povolení.
• Bez prístupu – používateľ nemá prístup k ESET PROTECT Cloud ani ESET Inspect Cloud.
Pre prístup k ESET PROTECT Cloud musí mať používateľ pridelené prístupové práva na Zapisovanie
alebo Čítanie aspoň k jednej spoločnosti s vhodnou (aktívnou) licenciou pre ESET PROTECT Cloud.
• V prípade používateľa z lokality vyberte v sekcii Prístup k ESET PROTECT Cloud možnosť Vlastný.
• Ak chcete vytvoriť ďalšieho používateľa s prístupovými právami správcu, postupujte podľa krokov
na vytvorenie druhého správcu (účet Administrator) v rámci ESET PROTECT Cloud.
III.Nastavenia – nastavte jazyk, v ktorom bude používateľ používať portál ESET Business Account a ESET
PROTECT Cloud, a nastavte časové pásmo.
IV.Bezpečnosť – upravte bezpečnostné nastavenia pre používateľa (uplynutie platnosti hesla, časový limit
nečinnosti, dvojúrovňové overovanie).
Kliknite na Vytvoriť, čím dokončíte vytvorenie nového používateľa.
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4. Nový používateľ sa zobrazí v Správe používateľov a bude mať značku Čaká sa na aktiváciu.

5. Používateľ dostane aktivačný e-mail (na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri vytváraní používateľa).
Používateľ musí následne kliknúť na možnosť Aktivujte svoj účet.

39

6. Používateľ musí upraviť používateľské nastavenia a zadať heslo dvakrát (Vytvoriť heslo a Potvrdiť heslo),
označiť možnosť Prijímam podmienky používania spoločnosti ESET a kliknúť na Aktivovať účet.

7. Namapujte používateľa v rámci ESET PROTECT Cloud Web Console.

ESET PROTECT Cloud Web Console
ESET PROTECT Cloud Web Console je hlavné používateľské rozhranie používané na komunikáciu s ESET PROTECT
Cloud Serverom. Je to v podstate ovládací panel a tiež centrálne miesto, z ktorého môžete spravovať všetky svoje
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bezpečnostné riešenia ESET. Web Console je webové rozhranie, ktoré sa používa prostredníctvom webového
prehliadača (pozrite si časť Podporované webové prehliadače) z akéhokoľvek miesta a zariadenia, ktoré má
prístup na internet. Keď sa po prvýkrát prihlásite do Web Console, zobrazí sa Prehliadka ESET PROTECT.
Štandardné rozloženie ESET PROTECT Cloud Web Console:
• Prihlásený používateľ je zobrazený v pravom hornom rohu obrazovky, kde sa tiež nachádza odpočítavadlo
času, po uplynutí ktorého dôjde k automatickému odhláseniu. Pre okamžité odhlásenie kliknite na tlačidlo
Odhlásiť. Po vypršaní relácie (v prípade, že používateľ je neaktívny) sa musí používateľ znova prihlásiť. Ak
chcete zmeniť Nastavenia používateľa, kliknite na svoje prihlasovacie meno v pravom hornom rohu
rozhrania ESET PROTECT Cloud Web Console.
• Hlavné menu je dostupné vždy na ľavej strane obrazovky okrem prípadu, keď používate sprievodcu.
Kliknutím na ikonu
rozbalíte menu na ľavej strane obrazovky. Zbaliť menu je možné kliknutím na možnosť
Zbaliť .
• Ak potrebujete pomoc pri práci s nástrojom ESET PROTECT Cloud, kliknite na
Pomocníka v pravom
hornom rohu a následne kliknite na Aktuálna téma – Pomocník. Zobrazí sa Pomocník programu pre sekciu
programu, ktorú máte otvorenú.
• V hornej časti ESET PROTECT Cloud Web Console sa nachádza nástroj na Rýchle vyhľadávanie. Vyberte cieľ
vyhľadávania kliknutím na ikonu:
oNázov počítača, Popis a IP adresa – zadajte Názov klienta, Popis počítača, IPv4/IPv6 adresu alebo
Názov skupiny a stlačte Enter. Budete presmerovaný do sekcie Počítače, kde budú zobrazené výsledky.
oNázov detekcie – budete presmerovaný do sekcie Detekcie, kde budú zobrazené výsledky.
oMeno používateľa – môžete vyhľadávať importovaných používateľov AD, pričom výsledky sa zobrazia v
sekcii Používatelia počítača.
• Kliknite na tlačidlo Rýchle odkazy pre zobrazenie ponuky:
Rýchle odkazy
Nastavte svoje zariadenia
• Zariadenia Windows
• Zariadenia macOS
• Zariadenia Linux
• Mobilné zariadenia
Spravovať počítače
• Vytvoriť klientsku úlohu
• Vytvoriť novú politiku
• Priradiť politiku
• Stiahnuť migračnú politiku
• Nastaviť ochranu
Spravovať licencie
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Rýchle odkazy
• Prejsť na Business Account
• Spravovať prístupové práva
• Spravovať licencie
Ukážka funkcií
• Ukážka funkcií

• V ľavom hornom rohu obrazovky vedľa názvu produktu ESET PROTECT Cloud nájdete ikonu
, ktorá
slúži na rýchly prístup medzi ESET PROTECT Cloud a ďalšími produktmi: ESET Inspect Cloud, ESET Business
Account a ESET MSP Administrator.
• Ikona

vždy predstavuje dostupnosť kontextového menu.

• Kliknite na možnosť

Obnoviť, ak chcete obnoviť/znova načítať zobrazené informácie.

• Tlačidlá nachádzajúce sa v dolnej časti sú individuálne pre každú sekciu a funkciu a sú podrobne popísané v
ich príslušných kapitolách.
• Kliknite na logo ESET PROTECT Cloud pre otvorenie riadiaceho panela.

Prehľad stavu vám ukáže, ako čo najlepšie využiť nástroj ESET PROTECT Cloud. Položky, ktoré sa tu nachádzajú,
vás prevedú jednotlivými krokmi odporúčaných nastavení.
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Zobrazenie stromovej štruktúry má špecifické ovládanie. Stromová štruktúra sa nachádza na ľavej strane,
dostupné akcie nájdete v dolnej časti. Kliknutím na položku v stromovej štruktúre sa zobrazia nastavenia pre
príslušnú položku.
Tabuľky vám umožňujú spravovať jednotky pomocou riadkov individuálne alebo v skupinách (ak je označených
viac riadkov). Kliknutím na riadok sa zobrazia nastavenia dostupné pre jednotky v danom riadku. Údaje v
tabuľkách môžete filtrovať a zoraďovať.
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Objekty v ESET PROTECT Cloud môžete upravovať pomocou sprievodcu. Používanie sprievodcu je vždy rovnaké:
• Jednotlivé kroky sú orientované vertikálne, čiže zhora nadol.
• K jednotlivým krokom sa môžete kedykoľvek vrátiť.
• Povinné nastavenia sú vždy označené červeným výkričníkom.
• Nesprávne vyplnené údaje budú vyznačené, ak prejdete kurzorom myši na ďalšie pole. Kroky sprievodcu s
nesprávne vyplnenými údajmi budú takisto vyznačené.
• Možnosť Dokončiť sa zobrazí až po správnom vyplnení všetkých vstupných údajov.

Prihlasovacia obrazovka
Odporúčame, aby ste sa do nástroja ESET PROTECT Cloud prihlasovali prostredníctvom portálu ESET Business
Account. Z portálu ESET Business Account môžete priamo otvoriť ESET PROTECT Cloud. Ide o odporúčanú metódu
prihlasovania, pretože takto budete súčasne prihlásený do portálu ESET Business Account a nástroja ESET
PROTECT Cloud. Hoci je možné prihlasovať sa do ESET PROTECT Cloud priamo prostredníctvom prihlasovacej
obrazovky ESET PROTECT Cloud, môže sa stať, že sa vyskytnú problémy týkajúce sa určitých funkcií, ktoré
vyžadujú prihlásenie do portálu ESET Business Account.
Prihlasovacie údaje k portálu ESET Business Account (prihlasovacie meno a heslo) sa používajú pre obe metódy
spomenuté vyššie.
Ak sa vám nedarí prihlásiť sa do Web Console alebo sa pri prihlasovaní zobrazí chybové hlásenie, pozrite si
kapitolu Riešenie problémov – Web Console, kde nájdete navrhované riešenie daného problému.
Jazyk prihlasovacej obrazovky a ESET PROTECT Cloud Web Console je možné zmeniť prostredníctvom portálu ESET
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Business Account v časti Nastavenia používateľa > Jazyk.
Po takejto zmene jazyka sa však nebudú meniť všetky prvky rozhrania Web Console. Niektoré prvky
(predvolené riadiace panely, politiky, úlohy atď.) sú vytvorené počas počiatočnej konfigurácie vašej
inštancie ESET PROTECT Cloud a ich jazyk nie je možné zmeniť.
Možnosť Zabudli ste heslo slúži na obnovu zabudnutého hesla k vášmu účtu.

Správa relácií a bezpečnostné opatrenia:
Zablokovanie IP adresy po neúspešnom prihlásení
Po 10 neúspešných pokusoch o prihlásenie z rovnakej IP adresy (napríklad použitím nesprávnych prihlasovacích
údajov) bude ďalší prístup z tejto IP adresy dočasne zablokovaný. Po 15 minútach sa pokúste prihlásiť znova
pomocou správnych prihlasovacích údajov. Zablokovanie IP adresy nemá vplyv na spustené relácie.

Prehliadka ESET PROTECT
Keď sa po prvýkrát prihlásite do Web Console, zobrazí sa Prehliadka ESET PROTECT.
Sprievodca vám poskytne základné vysvetlenie dôležitých častí ESET PROTECT Cloud Web Console, ako aj stručné
vysvetlenie ESET Management Agenta a bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Dozviete sa o Riadiacich
paneloch, Počítačoch, Detekciách, Úlohách, Politikách, Oznámeniach a Automatických aktualizáciách produktu.
V poslednom kroku Prehliadky ESET PROTECT kliknite na možnosť Chrániť zariadenia a nasaďte ESET
Management Agenty na počítače v sieti. Na vytvorenie inštalátora agenta nepotrebujete použiť sprievodcu, je
možné vytvoriť ho aj manuálne kliknutím na Inštalátory > Vytvoriť inštalátor.
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Ak si neželáte použiť Prehliadku ESET PROTECT, kliknite na X. Otvorí sa rozhranie nástroja ESET PROTECT Cloud
Web Console. Prehliadka ESET PROTECT sa už pri ďalšom prihlásení do ESET PROTECT Cloud Web Console
nezobrazí.
Prehliadku ESET PROTECT si môžete opätovne zobraziť kliknutím na

Pomocník > Prehliadka ESET PROTECT.

Nastaviť ochranu
Nasledujúce nastavenie platí len pre používateľov portálu ESET Business Account s produktom ESET
PROTECT Cloud.
Po prihlásení do Web Console sa zobrazí sprievodca s popisom Nastavte si ochranu. Môžete jednoducho
nakonfigurovať špecifické nastavenia zabezpečenia globálne pre celú sieť bez použitia politík alebo dynamických
skupín.
Sprievodcu môžete tiež otvoriť nasledujúcim spôsobom:
• Kliknite na Rýchle odkazy a zvoľte možnosť Nastaviť ochranu.
• Prejdite do sekcie Počítače, kliknite na ikonu ozubeného kolesa
na možnosť Nastaviť ochranu.

vedľa statickej skupiny Všetko a potom

• Prejdite do sekcie Politiky, kliknite na politiku Nastavenie ochrany – prostredníctvom nastavenia ochrany
a potom na Nastaviť ochranu.
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• V sekcii Prehľad stavu kliknite na dlaždicu Komponenty a bezpečnostné produkty ESET a potom na
tlačidlo Nastaviť ochranu.
Na zobrazenie sprievodcu Nastavte si ochranu potrebujete nasledujúce prístupové práva:
• Prístup na čítanie k statickej skupine Všetko
• Prístup na čítanie k Politikám
Na úpravu sprievodcu Nastavte si ochranu potrebujete nasledujúce prístupové práva:
Časť Bezpečnostný produkt ESET pre Windows:
• Prístup na použitie k statickej skupine Všetko
• Prístup na zápis k Politikám
Ak nemáte požadované prístupové práva, časť Bezpečnostný produkt ESET pre Windows bude
nedostupná.
Časť ESET LiveGuard:
• Prístup na použitie k statickej skupine Všetko
• Prístup na použitie k Licenciám
• Prístup na zápis ku klientskej úlohe Aktivácia produktu
Ak nemáte požadované prístupové práva, časť ESET LiveGuard bude nedostupná.
Ak nemáte licenciu na ESET LiveGuard Advanced, časť ESET LiveGuard nebude k dispozícii.
Sprievodca vás vyzve, aby ste zvýšili úroveň zabezpečenia pre zariadenia pripojené k ESET PROTECT Cloud.

Bezpečnostný produkt ESET pre Windows
1. Zapnutím možnosti Uzamknúť nastavenia zabezpečenia pomocou hesla vytvoríte heslo, ktoré zabráni
koncovým používateľom meniť politiky na pripojených zariadeniach bez toho, aby najskôr zadali heslo.
Nastavenie je podporované na nasledujúcich produktoch:
• ESET Endpoint Security for Windows 7.0 a novšie verzie
• ESET Server Security for Microsoft Windows Server, ESET File Security for Microsoft Windows Server
• ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server
• ESET Mail Security for IBM Domino
• ESET Security for Microsoft SharePoint Server
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2. Do poľa Heslo zadajte heslo s dĺžkou minimálne 8 znakov.
Vytvorené heslo sa vždy automaticky použije na všetky pripojené zariadenia. Heslo si zapamätajte. Ak heslo
zabudnete, môžete ho prepísať novým cez webovú konzolu ESET PROTECT Cloud, ale predošlé heslo
nebude možné obnoviť.
3. Zapnutím možnosti Automaticky vyriešiť problémy povolíte automatický reštart pripojených zariadení,
ktorý je potrebný po aktualizácii bezpečnostného produktu ESET.
Ak koncový používateľ alebo správca neuskutoční tento reštart manuálne v rámci nastaveného časového
intervalu, zariadenie sa reštartuje automaticky.
Toto nastavenie je podporované na produkte ESET Endpoint Security for Windows 9.1 a novších verziách.
Nie je k dispozícii pre serverové produkty.
4. Z roletového menu vyberte časový interval pre automatický reštart:
• Bez možnosti odloženia
• Po 1 – 5 hodinách
• Po 1 – 30 dňoch

ESET LiveGuard
5. Zapnutím nastavenia Vždy povoliť ESET LiveGuard na nových zariadeniach umožníte automatické
nasadenie ESET LiveGuard Advanced na novo pripojených zariadeniach s nainštalovaným kompatibilným
bezpečnostným produktom ESET.
6. Kliknutím na tlačidlo Použiť teraz aplikujete nastavenia zabezpečenia.

Nastavenia si môžete zobraziť v sekcii Politiky > Nastavenie ochrany – prostredníctvom nastavenia ochrany.
Tieto politiky nie je možné upraviť ani odstrániť, ale môžete zmeniť ich priradenie (predvolene sú priradené
k statickej skupine Všetko).

Vypnutie nastavení
Nastavenia môžete vypnúť pomocou prepínacieho tlačidla

.

Ak vypnete nastavenie Uzamknúť nastavenia zabezpečenia pomocou hesla, prepíše sa tým aktuálne uplatňovaná
politika hesla na pripojených zariadeniach. Ak boli nastavenia zabezpečenia na daných zariadeniach chránené
heslom, heslo sa už viac nebude nevyžadovať.

Nastavenia používateľa
V tejto časti môžete upravovať používateľské nastavenia. Kliknutím na Používateľský účet v pravom hornom rohu
ESET PROTECT Cloud Web Console (naľavo od tlačidla Odhlásenie) zobrazíte všetkých aktívnych používateľov. Do
ESET PROTECT Cloud Web Console môžete byť prihlásený z rôznych webových prehliadačov, počítačov alebo
mobilných zariadení súčasne. Tu uvidíte všetky svoje aktuálne relácie.
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Používateľské nastavenia sa vzťahujú iba na používateľa, ktorý je aktuálne prihlásený.

Nastavenia motívu
Môžete zvoliť motív, v ktorom sa bude zobrazovať ESET PROTECT Cloud:
• Predvolený (svetlý) motív
• Tmavý motív
Motív si môžete vybrať v roletovom menu:

Zvolené tmavé alebo svetlé zobrazenie zostane aktívne aj po odhlásení a opätovnom prihlásení do Web Console.

Nastavenia času
Každý používateľ môže v rámci ESET PROTECT Cloud Web Console používať vlastné nastavenia času.
Preferované nastavenia času konkrétneho používateľa sa aplikujú pre daného používateľa bez ohľadu na to,
odkiaľ sa do ESET PROTECT Cloud Web Console prihlasuje.
Všetky informácie sú v rámci nástroja ESET PROTECT Cloud uchovávané interne pomocou časového štandardu
UTC (Coordinated Universal Time). Čas je z UTC formátu automaticky konvertovaný na časové pásmo používané
nástrojom ESET PROTECT Cloud Web Console (pričom ohľad sa berie aj na letný čas). ESET PROTECT Cloud Web
Console zobrazuje lokálny čas systému, kde je konzola spustená (nezobrazuje UTC). Nastavenie času zobrazeného
v ESET PROTECT Cloud Web Console môžete tiež zmeniť manuálne podľa svojich požiadaviek.
Ak chcete prepísať predvolené nastavenie Použiť miestny čas prehliadača, zvoľte možnosť Vybrať manuálne,
následne manuálne zadajte časové pásmo konzoly a zvoľte, či sa má používať letný čas.
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V niektorých prípadoch môže byť k dispozícii aj možnosť použiť iné časové pásmo. Pri konfigurácii spúšťača
sa predvolene používa časové pásmo, v ktorom sa nachádza ESET PROTECT Cloud Web Console. Označením
možnosti Použiť miestny čas cieľa sa na vykonanie úlohy použije miestny čas cieľového zariadenia
namiesto časového pásma, v ktorom je ESET PROTECT Cloud Web Console.

Kliknite na Uložiť nastavenia času pre potvrdenie zmien.

Uložený stav používateľa
Uložený stav používateľského rozhrania môžete obnoviť kliknutím na možnosť Obnoviť uložený stav používateľa.
Tento postup zahŕňa Prehliadku ESET PROTECT, veľkosť stĺpcov tabuľky, zapamätané filtre, pripnuté ponuky atď.

Aktívne relácie
Informácie o všetkých aktívnych reláciách aktuálneho používateľa obsahujú:
• Prihlasovacie meno aktuálneho používateľa.
• Podrobnosti o počítači, z ktorého používateľ pristupuje do Web Console – webový prehliadač a operačný
systém.
• IP adresa klientskeho počítača alebo zariadenia, z ktorého sa používateľ pripája do ESET PROTECT Cloud
Web Console.
• Dátum a čas prihlásenia používateľa.
• Jazyk zvolený pre ESET PROTECT Cloud Web Console.

Aktuálna relácia je označená ako Táto relácia.
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Prispôsobenie filtrov a rozloženia
ESET PROTECT Cloud Web Console vám umožňuje prispôsobiť si rozloženie zobrazených položiek v hlavných
sekciách (napr. Počítače, Úlohy atď.) viacerými spôsobmi:

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra
Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Zadajte hľadané reťazce
alebo vyberte položky z roletového menu v poliach filtra a stlačte Enter. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou
farbou.
Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie
znova použiť. Kliknutím na ikonu
Predvoľby môžete spravovať uložené sady filtrov:
Sady filtrov

Vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený
potvrdzovacím znakom . Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a
stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

Uložiť sadu filtrov Pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú
predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.
Spravovať sady
filtrov

Odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre
aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty Kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené
predvoľby ostanú nezmenené.
filtrov
Odstrániť filtre

Kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú
nezmenené.

Odstrániť
nepoužité filtre

Odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.

Obnoviť
predvolené filtre

Panel filtrov sa resetuje a zobrazia sa predvolené filtre.

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú
skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.
Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Rozloženie bočného panela
Kliknutím na ikonu
vedľa názvu sekcie a použitím kontextového menu môžete zmeniť rozloženie bočného
panela (dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho rozloženia):
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•

Skryť bočný panel

•

Zobraziť bočný panel

•

Skupiny

•

Skupiny a značky

•

Značky

V prípade, že sú viditeľné skupiny, môžete vybrať aj jednu z nasledujúcich možností:
•

Rozbaliť všetko

•

Zbaliť všetko

Správa hlavnej tabuľky
Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov, umiestnite kurzor myši nad ikonu
Pozrite si tiež sekciu Upraviť stĺpce uvedenú nižšie.

vedľa názvu stĺpca a presuňte daný stĺpec.

Ak chcete zoraďovať podľa jedného stĺpca, kliknite na hlavičku stĺpca pre zoradenie riadkov tabuľky podľa údajov
vo vybranom stĺpci.
• Výsledkom jedného kliknutia alebo dvoch kliknutí je vzostupné (A–Z, 0–9) alebo zostupné (Z–A, 9–0)
zoradenie.
• Po aplikovaní zoradenia ukazuje malá šípka pred hlavičkou stĺpca spôsob zoradenia.
• Viac informácií nájdete v časti Viaceré zoraďovania nižšie.
Kliknutím na ikonu

môžete spravovať hlavnú tabuľku:

Akcie
•
Upraviť stĺpce – Pomocou sprievodcu môžete upraviť zobrazené stĺpce ( pridať, odstrániť,
zmeniť poradie). Stĺpce môžete upraviť aj metódou drag-and-drop. Kliknutím na tlačidlo Obnoviť obnovíte
stĺpce tabuľky do predvoleného stavu (predvolené dostupné stĺpce v predvolenom poradí).
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•

Automaticky prispôsobiť stĺpce – automaticky upraví šírku stĺpcov.

•
Zobraziť relatívny čas/Zobraziť absolútny čas – zmena formátu zobrazenia časových údajov v hlavnej
tabuľke (napríklad Naposledy pripojené v sekcii Počítače alebo Výskyt v sekcii Detekcie). Keď zapnete
možnosť Zobraziť relatívny čas, po prejdení myšou nad relatívny čas v tabuľke sa zobrazí absolútny čas.
Zoraďovanie tabuliek
• Obnoviť zoraďovanie – obnovenie zoraďovania stĺpcov.
• Viaceré zoraďovania – údaje tabuľky môžete zoradiť zvolením viacerých (maximálne 4) stĺpcov. Pre každý
stĺpec môžete nastaviť:
oPriorita zoradenia – kliknutím na tlačidlo Presunúť hore alebo Posunúť dole môžete zmeniť poradie
stĺpcov (prvý stĺpec – primárne zoradenie, druhý stĺpec – sekundárne triedenie atď.). Po aplikovaní
viacerých zoradení sa pred hlavičkami stĺpcov zobrazia indexové čísla označujúce prioritu zoradenia.
oSpôsob zoradenia – v roletovom menu vyberte možnosť Vzostupne alebo Zostupne.
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1 primárne zoradenie – stĺpec Názov počítača: použité vzostupné zoradenie.
2 sekundárne zoradenie – stĺpec Stav: zostupné zoradenie použité ako sekundárne zoradenie.
Reporty
• Exportovať tabuľku ako – export tabuľky v podobe reportu v požadovanom formáte. Môžete si vybrať
formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si
report stiahnete vo formáte CSV a v stĺpci, kde by mal byť text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie
vám odporúčame stiahnuť report vo formáte PDF.
• Uložiť šablónu reportu – vytvorí novú šablónu reportu z tabuľky.

Značky
ESET PROTECT Cloud umožňuje označiť všetky relevantné objekty (počítače, detekcie, úlohy, inštalátory, politiky,
oznámenia, licencie atď.) vlastnými značkami, ktoré môžu byť použité na vylepšenie filtrovania a vyhľadávania.
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Značky sú integrované natívne vo všetkých hlavných obrazovkách ESET PROTECT Cloud Web Console.
Značky predstavujú kľúčové slová definované používateľom, ktoré používateľ môže pridať k rôznym objektom a
zjednodušiť tak ich zaraďovanie do skupín, filtrovanie a vyhľadávanie. Môžete napríklad priradiť značku „VIP“ k
všetkým objektom, ktoré súvisia so skupinou cieľových používateľov.
Značky môžete vytvárať a priraďovať manuálne. MSP objekty sú automaticky označené názvom zákazníka.

Panel značky
Existujúce značky sú zobrazené v sekcii Značky, ktorá sa nachádza vedľa hlavnej ponuky ESET PROTECT Cloud Web
Console:

Oprávnenia pre správu značiek
Aby bolo možné spravovať značky pre konkrétny objekt, používateľ musí mať prístupové práva na Použitie
(priradenú sadu povolení) k objektu. Ďalší používatelia môžu spravovať značky, t. j. iný používateľ môže odstrániť
vami vytvorenú značku.

Priraďovanie značiek
Značky môžete priradiť k jednému alebo viacerým objektom.
Ak chcete priradiť značky, označte začiarkavacie pole vedľa objektov a kliknite na Počítač >

Značky:

Ak chcete priradiť už existujúce značky, kliknite do zobrazeného poľa, vyberte požadovanú značku zo zoznamu a
kliknite na Aplikovať.
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Vytvorenie novej značky
Pre vytvorenie novej značky zadajte jej názov, vyberte možnosť Vytvoriť „vami zadaný názov značky“ a kliknite na
Aplikovať.

Filtrovanie objektov podľa značiek
Kliknite na značku pre aplikovanie filtra na zobrazené objekty. Označené značky sú modré.

Zrušenie priradenia značiek
Ak chcete zrušiť priradenie značiek, označte začiarkavacie pole vedľa objektov a kliknite na Počítač >
Odstráňte značku kliknutím na X a kliknite na Aplikovať.
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Značky.

Odstránenie značky
Ak chcete odstrániť značku, podržte kurzor myši nad značkou v paneli Značky a kliknite na ikonu . Následne
kliknutím na OK potvrďte, že chcete značku odstrániť zo všetkých objektov v ESET PROTECT Cloud Web Console.

Import CSV
Importovať zoznam je možné pomocou vlastného .csv súboru, ktorý má správnu štruktúru. Táto funkcia je
dostupná v rôznych častiach a ponukách v rámci používateľského rozhrania produktu ESET PROTECT Cloud. Stĺpce
sa menia v závislosti od toho, čo sa importuje.
1.Kliknite na možnosť Import CSV.
2.Nahrať – kliknite na Vybrať súbor, vyhľadajte .csv súbor, ktorý chcete nahrať, a následne kliknite na
Nahrať.
3.Oddeľovač – oddeľovač je znak, ktorý slúži na oddeľovanie textových reťazcov. Vyberte vhodný
oddeľovač (Bodkočiarka, Čiarka, Medzera, Tabulátor, Bodka alebo Zvislá čiara), ktorý sa zhoduje s tým, čo
používa váš .csv súbor. Ak váš .csv súbor používa ako oddeľovač iný znak, označte možnosť Iné a zadajte
príslušný znak. Ukážka dát zobrazuje obsah vášho .csv súboru, čo vám môže pomôcť identifikovať, ktorý
oddeľovač je používaný na oddelenie reťazcov.
4.Mapovanie stĺpcov – keď je už .csv súbor nahraný a spracovaný, môžete namapovať jednotlivé stĺpce v
naimportovanom .csv súbore k príslušným ESET PROTECT Cloud stĺpcom. Na priradenie CSV stĺpca ku
konkrétnemu ESET PROTECT Cloud stĺpcu použite roletové menu. Ak váš .csv súbor neobsahuje riadok
hlavičky, zrušte označenie možnosti Prvý riadok CSV obsahuje nadpisy.
5.Pozrite si Ukážku tabuľky a uistite sa, že mapovanie stĺpcov je nastavené správne.
6.Ak ste úspešne namapovali všetky stĺpce a ukážka tabuľky je správna, kliknite na tlačidlo Spustiť import,
čím spustíte operáciu.
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Riešenie problémov – Web Console
Keďže produkt ESET PROTECT Cloud je založený na cloude, väčšinu chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri prihlásení, je
možné vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov:
• Vyčistite vyrovnávaciu pamäť prehliadača a obnovte prihlasovacie okno.
• Ak problém pretrváva, počkajte niekoľko minút a skúste sa prihlásiť znova, prípadne skúste použiť iný
prehliadač (podporované prehliadače).
• Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.
V tabuľke nižšie nájdete prehľad najčastejších problémov týkajúcich sa prihlasovania do Web Console a čo tieto
problémy znamenajú, ako aj niektoré ďalšie kroky, ktoré môžete vykonať na odstránenie konkrétneho problému:
Chybové hlásenie

Možná príčina

Nepodarilo sa prihlásiť: Komunikácia z vašej
adresy bola dočasne zablokovaná

Po 10 neúspešných pokusoch o prihlásenie z rovnakej IP
adresy (napríklad použitím nesprávnych prihlasovacích
údajov) bude ďalší prístup z tejto IP adresy dočasne
zablokovaný. Po 15 minútach sa pokúste prihlásiť znova
pomocou správnych prihlasovacích údajov.

Nepodarilo sa prihlásiť: Chyba overenia
Nepodarilo sa prihlásiť: Autentifikácia zlyhala na
strane servera

Server dostal poškodený alebo neúplný overovací token.
Uistite sa, že používate správne prihlasovacie údaje a že
vaše pripojenie k prihlasovacej stránke je zabezpečené. Ak
problém pretrváva, skúste vymazať cookies.
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Chybové hlásenie

Možná príčina

Skontrolujte sieťové pripojenie a nastavenia firewallu a
Nepodarilo sa prihlásiť: Pripojenie zlyhalo so
uistite sa, že nástroj ESET PROTECT Cloud Web Console je
stavom „Nepripojený“
dostupný z vášho zariadenia.
Nepodarilo sa prihlásiť: Chyba komunikácie
Nepodarilo sa prihlásiť: Pripojeniu vypršal časový
limit
Nepodarilo sa prihlásiť: Používateľ nemá
priradené žiadne prístupové práva

Používateľský účet, pod ktorým sa pokúšate prihlásiť,
nemá pridelené žiadne prístupové práva. Prihláste sa ako
správca a upravte účet používateľa tak, aby mal pridelené
vhodné povolenia. Ak nemáte prístup k správcovskému
účtu, kontaktujte s touto požiadavkou svojho správcu.

JavaScript je vypnutý. Povoľte, prosím, JavaScript vo
svojom prehliadači.

Nato, aby sa prihlasovacie okno zobrazovalo správne, je
potrebný JavaScript. Povoľte JavaScript alebo aktualizujte
svoj webový prehliadač.

Nezobrazuje sa prihlasovacie okno alebo sa
nepretržite načítava.

Skontrolujte sieťové pripojenie a nastavenia firewallu a
uistite sa, že nástroj ESET PROTECT Cloud Web Console je
dostupný z vášho zariadenia.
ESET Status Portal poskytuje aktuálne informácie o
dostupnosti služieb ESET. Poskytuje prehľad o službách
spoločnosti ESET a reporty o stave služieb vrátane
minulých incidentov. Ak máte ako používateľ akékoľvek
problémy s používanou službou ESET a ESET Status Portal
ich neuvádza, kontaktujte technickú podporu spoločnosti
ESET.

„Nastala neočakávaná chyba“ alebo „Vyskytla sa
nezachytená výnimka“

Tento problém môže nastať vtedy, keď vstupujete do
ESET PROTECT Cloud Web Console prostredníctvom
prehliadača, ktorý nie je podporovaný nástrojom ESET
PROTECT Cloud. Prečítajte si informácie nachádzajúce sa v
kapitole Podporované webové prehliadače a
bezpečnostné produkty spoločnosti ESET.

SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE (iba Mozilla
Firefox).

Mozilla Firefox má poškodené úložisko certifikátov.

Synchronizácia ESET PROTECT Cloud s Active Directory
Na synchronizáciu počítačov a používateľov v Active Directory s ESET PROTECT Cloud Web Console použite ESET
Active Directory Scanner.
Spoločnosť ESET pravidelne aktualizuje Active Directory Scanner s cieľom vylepšiť jeho funkcionalitu. Viac
informácií nájdete v protokole zmien.

Požiadavky
• Spustite Active Directory Scanner ako používateľ Active Directory na počítači pripojenom k Active
Directory.
• Podporované operačné systémy (podpora pre HTTP/2): Windows 10, Windows Server 2016 a novšie
verzie.
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• Stiahnite a nainštalujte si .NET Core Runtime.
• Pripravte používateľský konfiguračný súbor (config.json) – vyžaduje sa len pri synchronizácii
používateľov z Active Directory.
• Povolenie prístupových práv používateľa pre prístupový token pre AD Scanner: Zapisovanie

Použitie nástroja Active Directory Scanner
1. V ESET PROTECT Cloud Web Console vytvorte GPO skript pre nasadenie agenta.
2. Prihláste sa do počítača vo svojom Active Directory pomocou používateľského účtu Active Directory. Uistite
sa, že spĺňa požiadavky uvedené vyššie.
3. Stiahnite si najnovší Active Directory Scanner do počítača.
4. Rozbaľte stiahnutý súbor.
5. Stiahnite si GPO skript pre nasadenie agenta (vytvorený v kroku č. 1) a skopírujte ho do priečinka
ActiveDirectoryScanner (priečinok obsahujúci všetky súbory nástroja Active Directory Scanner).
Synchronizácia počítačov z Active Directory
1. V ESET PROTECT Cloud Web Console prejdite do sekcie Počítače a vyberte statickú skupinu, do ktorej chcete
synchronizovať štruktúru Active Directory.
2. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa vybranej statickej skupiny, vyberte
skopírujte vygenerovaný prístupový token.

Active Directory Scanner a

Každá statická skupina má vlastný token. Token identifikuje statickú skupinu, do ktorej bude
synchronizovaná štruktúra Active Directory.
Ak chcete zrušiť platnosť aktuálneho tokenu z bezpečnostných dôvodov, kliknite na možnosť Znovu
vygenerovať pre vytvorenie nového tokenu. Ak už prebieha synchronizácia Active Directory s ESET
PROTECT Cloud, synchronizácia sa zastaví po zmene bezpečnostného tokenu. Ak chcete opätovne povoliť
synchronizáciu s Active Directory, musíte spustiť Active Directory Scanner s novým tokenom.
3. Spustite Active Directory Scanner (nahraďte token_string tokenom, ktorý ste skopírovali v
predchádzajúcom kroku).
ActiveDirectoryScanner.exe --token token_string

Na základe predvolených nastavení najnovší Active Directory Scanner nesynchronizuje deaktivované
počítače v Active Directory. Ak chcete synchronizovať aj deaktivované počítače v Active Directory, použite
parameter --disabled-computers:
ActiveDirectoryScanner.exe --token token_string --disabled-computers

4. Po vyžiadaní zadajte používateľské heslo pre Active Directory.
5. Keď Active Directory Scanner dokončí synchronizáciu, vaša štruktúra Active Directory (organizačné jednotky
s počítačmi) sa zobrazí v ESET PROTECT Cloud Web Console v sekcii Počítače ako statické skupiny s počítačmi.
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Active Directory Scanner vytvorí v plánovači úloh systému Windows úlohu na synchronizáciu s Active
Directory, ktorá sa bude opakovane spúšťať každú hodinu. Interval synchronizácie s Active Directory
môžete nastaviť podľa svojich preferencií v plánovači úloh. Všetky ďalšie zmeny vo vašej štruktúre Active
Directory sa prejavia v ESET PROTECT Cloud Web Console po najbližšej synchronizácii.

Obmedzenia synchronizácie s Active Directory:
• Active Directory Scanner synchronizuje iba organizačné jednotky Active Directory, ktoré obsahujú
počítače s DNS názvami. Organizačné jednotky, ktoré neobsahujú žiadne počítače, nebudú
synchronizované.
• Ak sa zmení názov organizačnej jednotky v Active Directory, nová statická skupina s novým názvom bude
vytvorená v ESET PROTECT Cloud Web Console po najbližšej synchronizácii. Statická skupina, ktorá
zodpovedá starému názvu organizačnej jednotky, zostane v ESET PROTECT Cloud Web Console a bude
prázdna (jej počítače budú presunuté do statickej skupiny s novým názvom).
• Ak odstránite organizačnú jednotku v Active Directory, všetky jej počítače budú odstránené z príslušnej
statickej skupiny v ESET PROTECT Cloud Web Console.
• Ak odstránite synchronizovaný Active Directory počítač z ESET PROTECT Cloud Web Console, po ďalšej
synchronizácii sa už v konzole nezobrazí, a to napriek tomu, že v Active Directory zostáva aj naďalej.
Pomocníka pre Active Directory Scanner si zobrazíte použitím jedného z nasledujúcich parametrov: -? -h -help.

Na účely riešenia problémov si môžete prezrieť protokoly umiestnené v
C:\ProgramData\ESET\ActiveDirectoryScanner\Logs.
Synchronizácia používateľov z Active Directory
1. V ESET PROTECT Cloud Web Console prejdite do sekcie Viac > Používatelia počítača a vyberte skupinu
používateľov, do ktorej chcete synchronizovať štruktúru Active Directory.
2. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa vybranej skupiny používateľov, vyberte
Scanner a skopírujte vygenerovaný prístupový token.
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Active Directory

Každá statická skupina má vlastný token. Token identifikuje statickú skupinu, do ktorej bude
synchronizovaná štruktúra Active Directory.
Ak chcete zrušiť platnosť aktuálneho tokenu z bezpečnostných dôvodov, kliknite na možnosť Znovu
vygenerovať pre vytvorenie nového tokenu. Ak už prebieha synchronizácia Active Directory s ESET
PROTECT Cloud, synchronizácia sa zastaví po zmene bezpečnostného tokenu. Ak chcete opätovne povoliť
synchronizáciu s Active Directory, musíte spustiť Active Directory Scanner s novým tokenom.
3. Spustite Active Directory Scanner (nahraďte token_string tokenom, ktorý ste skopírovali v
predchádzajúcom kroku).
ActiveDirectoryScanner.exe --user-token token_string --user-config config.json

Parametre --user-token a --token je možné použiť naraz. Nástroj bude následne synchronizovať
počítače aj používateľov.
4. Po vyžiadaní zadajte používateľské heslo pre Active Directory.
5. Keď Active Directory Scanner dokončí synchronizáciu, vaša štruktúra Active Directory (organizačné jednotky
s počítačmi/používateľmi) sa zobrazí v ESET PROTECT Cloud Web Console v sekcii Počítače/Používatelia
počítača ako statické skupiny s počítačmi a/alebo ako Skupiny používateľov s používateľmi v sekcii
Používatelia počítača.
Active Directory Scanner vytvorí v plánovači úloh systému Windows úlohu na synchronizáciu s Active
Directory, ktorá sa bude opakovane spúšťať každú hodinu. Interval synchronizácie s Active Directory
môžete nastaviť podľa svojich preferencií v plánovači úloh. Všetky ďalšie zmeny vo vašej štruktúre Active
Directory sa prejavia v ESET PROTECT Cloud Web Console po najbližšej synchronizácii.

Obmedzenia synchronizácie s Active Directory:
• Active Directory Scanner synchronizuje iba organizačné jednotky Active Directory, ktoré obsahujú
používateľov. Organizačné jednotky, ktoré neobsahujú žiadnych používateľov, nebudú synchronizované.
• Ak odstránite organizačnú jednotku v Active Directory, všetci jej používatelia budú odstránení z
príslušnej skupiny používateľov v ESET PROTECT Cloud Web Console. Prázdne zosynchronizované skupiny
sa taktiež odstránia.
• Ak odstránite synchronizovaného Active Directory používateľa z ESET PROTECT Cloud Web Console, po
ďalšej synchronizácii sa už v konzole nezobrazí aj napriek tomu, že v Active Directory zostáva aj naďalej, a to
až kým sa nezmenia synchronizované vlastnosti v zdrojovej štruktúre Active Directory.
Pomocníka pre Active Directory Scanner si zobrazíte použitím jedného z nasledujúcich parametrov: -? -h -help.
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Na účely riešenia problémov si môžete prezrieť protokoly umiestnené v
C:\ProgramData\ESET\ActiveDirectoryScanner\Logs.
Riešenie
Môžete tiež použiť jedno z nasledujúcich riešení:
• Exportujte zoznam počítačov z Active Directory a importujte ho do ESET PROTECT Cloud
• Nasaďte ESET Management Agenta na počítače v Active Directory použitím Group Policy Object

Exportujte zoznam počítačov z Active Directory a importujte ho do ESET
PROTECT Cloud
Toto riešenie poskytuje iba jednorazovú synchronizáciu s Active Directory. Žiadne budúce zmeny, ku
ktorým dôjde v Active Directory, synchronizované nebudú.
1. Exportujte zoznam počítačov z Active Directory. V závislosti od toho, ako spravujete Active Directory,
môžete použiť rôzne nástroje. Napríklad, otvorte Active Directory Users and Computers, pod svojou doménou
kliknite pravým tlačidlom na Computers a vyberte možnosť Export List.
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2. Uložte zoznam exportovaných Active Directory počítačov ako súbor .txt.
3. Upravte zoznam počítačov tak, aby bol jeho formát prijateľný pre ESET PROTECT Cloud import. Uistite sa, že
každý riadok obsahuje jeden počítač a má nasledujúci formát:
\GROUP\SUBGROUP\Computer name

4. Uložte aktualizovaný súbor .txt so zoznamom počítačov.
5. Importujte zoznam Active Directory počítačov do ESET PROTECT Cloud Web Console. Kliknite na Počítače >
kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa statickej skupiny Všetko a vyberte možnosť Import.
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Nasaďte ESET Management Agenta na počítače v Active Directory
použitím Group Policy Object
1. Vytvorte GPO skript pre nasadenie agenta.
2. Nasaďte ESET Management Agenta cez Group Policy Object (GPO) – začnite krokom č. 3 v našom článku
databázy znalostí.
3. Po úspešnom nasadení ESET Management Agenta cez GPO bude ESET Management Agent nainštalovaný na
Active Directory počítačoch a tie sa zobrazia v ESET PROTECT Cloud Web Console v sekcii Počítače.
Vždy, keď v budúcnosti pridáte nový počítač do Active Directory, bude daný počítač zobrazený v ESET PROTECT
Cloud Web Console v sekcii Počítače.

Ako spravovať produkty spoločnosti ESET určené pre
koncové zariadenia prostredníctvom nástroja ESET
PROTECT Cloud
Predtým, ako začnete spravovať bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, musíte najprv vykonať počiatočnú
konfiguráciu. Odporúčame vám použiť Prehľad stavu, a to obzvlášť v prípade, ak ste preskočili Prehliadku ESET
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PROTECT. Správca môže cez ESET PROTECT Cloud Web Console vykonávať rôzne úlohy s cieľom nainštalovať na
klientske zariadenia bezpečnostné produkty a následne tieto klientske zariadenia kontrolovať.

Inštalácia ESET Management Agenta a bezpečnostných produktov ESET
určených pre koncové zariadenia
Na správu klientskych počítačov v sieti prostredníctvom nástroja ESET PROTECT Cloud je potrebné mať na každom
kliente nainštalovaného ESET Management Agenta. ESET Management Agenta je možné nainštalovať na klienta
spolu s bezpečnostným produktom ESET určeným pre koncové zariadenia. Pred samotnou inštaláciou vám
odporúčame do nástroja ESET Business Account importovať vašu licenciu, aby bolo možné túto licenciu použiť pri
nasledujúcich inštaláciách. Produkt určený pre koncové zariadenia môžete nainštalovať niekoľkými spôsobmi:
• Pokiaľ chcete nainštalovať súčasne produkt pre koncové zariadenia aj ESET Management Agenta, použite
inštalátor agenta a bezpečnostného produktu ESET alebo ESET Remote Deployment Tool.
• Kliknite na počítač a zvoľte
Riešenia >
Nasadiť bezpečnostný produkt, aby ste mohli nasadiť
bezpečnostný produkt ESET na vybrané zariadenie.
• Pokiaľ sú ESET Management Agenty na klientoch už nainštalované, použite klientsku úlohu určenú na
inštaláciu produktu ESET pre koncové zariadenia.

Spravovanie bezpečnostných produktov ESET určených pre koncové
zariadenia cez ESET PROTECT Cloud
Všetky bezpečnostné produkty ESET určené pre koncové zariadenia je možné spravovať prostredníctvom ESET
PROTECT Cloud Web Console. Pomocou politík sa na jednotlivé zariadenia alebo skupiny zariadení aplikujú
konkrétne nastavenia. Môžete napríklad vytvoriť politiku, ktorá bude blokovať prístup k určitým webovým
lokalitám, zmeniť nastavenia súvisiace s citlivosťou detekcie skenera (dostupné v produkte Endpoint 7.2 a novších
verziách) alebo meniť rôzne iné bezpečnostné nastavenia ESET. Politiky je možné zlučovať, ako ukazuje tento
príklad. Politiky, ktoré boli nastavené prostredníctvom nástroja ESET PROTECT Cloud, nie je používateľ na
klientskom zariadení schopný prepísať. Správca však môže použiť funkciu Režim prepísania, čím používateľovi
dočasne umožní robiť v bezpečnostnom produkte na klientskom zariadení zmeny. Po dokončení všetkých zmien
môžete vyžiadať finálnu konfiguráciu z klienta a uložiť ju ako novú politiku.
Na správu klientov je tiež možné použiť úlohy. Úlohy sa nasadzujú z Web Console a na kliente sú vykonávané ESET
Management Agentom. Najčastejšie používanými klientskymi úlohami s operačným systémom Windows sú:
• Aktualizovať moduly (aktualizuje aj vírusový databázu)
• Spustiť manuálnu kontrolu
• Spustiť vlastný príkaz
• Vyžiadať konfiguráciu produktu a počítača

Aktualizácie bezpečnostných produktov ESET
1. Kliknite na Riadiaci panel > Prehľad stavu > Stav verzie súčastí.
2. Kliknutím na žltý/červený graf reprezentujúci zastarané súčasti alebo aplikácie môžete po zvolení možnosti
Aktualizovať nainštalované súčasti ESET spustiť ich aktualizáciu.
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Reporty o stave počítača a získavanie informácií z klientov do ESET
PROTECT Cloud
Každý klientsky počítač je pripojený k nástroju ESET PROTECT Cloud prostredníctvom ESET Management Agenta.
Agent zbiera všetky požadované informácie o klientskom zariadení a softvéri a odosiela ich na ESET PROTECT
Cloud Server. Všetky protokoly z produktov ESET určených pre koncové zariadenia alebo iných bezpečnostných
produktov spoločnosti ESET sú zasielané na ESET PROTECT Cloud Server.
Informácie o nainštalovaných produktoch ESET, ako aj o operačnom systéme a stave klienta nájdete v sekcii
Počítače. Vyberte klienta a kliknite na Podrobnosti. V časti
Konfigurácia môže používateľ vyhľadať staršie
konfigurácie alebo vyžiadať súčasnú konfiguráciu. V časti SysInspector môže používateľ vyžiadať protokoly (len z
počítačov s operačným systémom Windows).
Prostredníctvom Web Console sa tiež dostanete k zoznamu všetkých detekcií nájdených na klientskych
zariadeniach. Detekcie nájdené na jednotlivých zariadeniach je možné zobraziť po kliknutí na sekciu Počítače.
Zvoľte klienta a kliknite na Podrobnosti > Detekcie a karanténa. Ak na klientskom počítači beží ESET Inspect
Cloud, budú zobrazené aj detekcie hlásené týmto nástrojom ESET Inspect, ktoré je zároveň možné spravovať.
Prostredníctvom vlastných reportov môžete získať potrebné informácie o klientskych zariadeniach vo vašej sieti.
Reporty môžete vygenerovať manuálne alebo pomocou plánovanej úlohy. Prednastavené šablóny reportov
ponúkajú rýchly spôsob zozbieravania dôležitých dát, máte však rovnako možnosť vytvoriť si vlastné nové šablóny.
Reporty obsahujú súhrnné informácie napríklad o počítačoch, detekciách, karanténe a dôležitých aktualizáciách.
Používateľ môže použiť len tie šablóny reportov, pre ktoré má dostatočné povolenia. Všetky šablóny sú
štandardne uložené v skupine Všetko. Report môže obsahovať len informácie o počítačoch a udalostiach,
ktoré spadajú do rozsahu povolení daného používateľa. Dokonca aj v prípade zdieľania šablóny reportu
medzi viacerými používateľmi sa budú jednotlivým používateľom zobrazovať v reporte len informácie o
tých zariadeniach, ku ktorým má daný používateľ pridelené povolenia. Prezrite si zoznam povolení, kde sa
dozviete viac o prístupových právach.

ESET Push Notification Service
ESET Push Notification Service (EPNS) slúži na prijímanie správ z ESET PROTECT Cloud v prípade, že ESET PROTECT
Cloud má pre klienta notifikáciu. Spojenie funguje tak, aby mohol nástroj ESET PROTECT Cloud okamžite odoslať
(push) notifikáciu na klientske zariadenie. Keď sa spojenie preruší, klient sa pokúsi pripojiť znova. Hlavným
dôvodom pre trvalé spojenie je umožniť klientskym počítačom prijímať správy.
Používateľ Web Console môže odoslať pokyn na prebudenie cez EPNS medzi ESET PROTECT Cloud Serverom a
ESET Management Agentmi.

Podrobnosti o pripojení
Nato, aby bolo možné odosielať pokyny na prebudenie prostredníctvom EPNS, sa musia ESET Management
Agenty vedieť pripojiť k EPNS serveru. Ak nie je možné vytvoriť spojenie s EPNS pre vaše agenty, bude to mať
vplyv len na pokyny na prebudenie.
Kryptografický
TLS
bezpečnostný protokol
Protokol
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MQTT (protokol pripojenia machine-to-machine)

Port

• primárny: 8883
• návrat: 443 a proxy port nastavený politikou ESET Management Agenta
Preferovaný je port 8883, pretože nejde o MQTT port. Port 443 je iba návratový port a
je zdieľaný s ostatnými službami. Firewall môže zrušiť pripojenie na porte 443 z dôvodu
nečinnosti alebo dosiahnutia limitu otvorených pripojení v rámci HTTP Proxy servera.

Adresa hostiteľa

epns.eset.com

Kompatibilita proxy

Ak používate na preposielanie komunikácie HTTP Proxy, pokyny na prebudenie budú
tiež odosielané cez HTTP Proxy. Autentifikácia nie je podporovaná. Uistite sa, že HTTP
Proxy je nastavené v politike Agenta na počítačoch, kam chcete odosielať pokyny na
prebudenie. V prípade, že HTTP Proxy nefunguje, pokyny na prebudenie sú odosielané
priamo.

Riešenie problémov
• Uistite sa, že váš firewall je nastavený tak, aby umožňoval pripojenie k EPNS serveru (podrobnejšie
informácie nájdete vyššie alebo v článku databázy znalostí).

VDI, klonovanie a detekcia hardvéru
ESET PROTECT Cloud podporuje VDI prostredia, klonovanie počítačov a neperzistentné ukladacie systémy. Táto
funkcia vyžaduje, aby bol niektorému z počítačov priradený príznak master, prípadne sa vyžaduje vyriešenie
otázky, ktorá sa objavuje pri klonovaní alebo zmene hardvéru.
• Kým nie je otázka vyriešená, klientsky počítač sa nebude môcť pripojiť k ESET PROTECT Cloud. Klient
kontroluje iba to, či bola otázka vyriešená.
• Vypnutie detekcie hardvéru nie je možné vrátiť späť, preto odporúčame používať túto možnosť čo
najopatrnejšie a iba na fyzických počítačoch!
• Pri riešení viacerých otázok použite dlaždicu Prehľad Stavu – Otázky.

Ktoré operačné systémy a nástroje hypervisor sú podporované?
Pred začatím používania VDI spolu s ESET PROTECT Cloud si prečítajte podrobnejšie informácie o
podporovaných a nepodporovaných funkciách rôznych VDI prostredí v našom článku databázy znalostí.
• Podporované sú iba operačné systémy Windows.
• Súčasti ESET Virtual Agent Host nie sú podporované.
• Produkt ESET Full Disk Encryption nie je podporovaný.
• Správa mobilných zariadení prostredníctvom Cloud MDM nie je podporovaná.
• Prepojené klonované zariadenia vo Virtual Box nie je možné rozlíšiť.
• V ojedinelých prípadoch môže byť detekcia hardvéru vypnutá automaticky nástrojom ESET PROTECT
Cloud. Môže k tomu dôjsť v prípade, ak ESET PROTECT Cloud nedokáže spoľahlivo analyzovať hardvér
zariadenia.
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• Pozrite si zoznam podporovaných konfigurácií:
oCitrix PVS 7.0+ s fyzickými počítačmi
oCitrix PVS 7.0+ s virtuálnymi počítačmi v Citrix XenServer 7+
oCitrix PVS 7.0+ a Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+
oCitrix Machine Creation Services
o(bez PVS) Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+
oVMware Horizon 7.x a 8.0 s VMware ESXi
oMicrosoft SCCM (pre re-imaging)
• ESET PROTECT Cloud podporuje pomenovacie vzorce VDI pre všetky podporované hypervízory.

VDI prostredia
V rámci fondu VDI môžete použiť počítač slúžiaci ako master, kde je zároveň nainštalovaný ESET Management
Agent. Nevyžaduje sa žiadny VDI konektor, pretože všetku komunikáciu zabezpečuje ESET Management Agent.
ESET Management Agent musí byť však na počítači slúžiacom ako master nainštalovaný predtým, ako bude
nastavený fond VDI (katalóg zariadení).
• Ak chcete vytvoriť fond VDI, najprv priraďte počítaču príznak master v podrobnostiach o počítači >
Virtualizácia. Vyberte možnosť Označiť ako master pre klonovanie (porovnať s existujúcim počítačom).
• Ak dôjde k odstráneniu počítača označeného ako master z ESET PROTECT Cloud, obnova jeho identity
(klonovanie) nebude povolená. Nové počítače z fondu dostanú vždy novú identitu (vo Web Console sa
vytvorí záznam o novom počítači).
• Ak sa počítač z fondu VDI pripojí po prvýkrát, má povinný 1-minútový interval pripojenia. Po niekoľkých
počiatočných pripojeniach sa interval pripojenia nastaví podľa počítača označeného ako master.
• Nikdy nevypínajte detekciu hardvéru pri používaní fondu VDI.
• Počítač označený ako master môže byť spustený spolu s klonovanými počítačmi, čiže je možné udržiavať
ho vždy aktuálny.

Predvolená skupina pre VDI počítače
Nové počítače vyklonované z počítača slúžiaceho ako master sa objavia v statickej skupine Stratené a
nájdené. Toto správanie nie je možné zmeniť.
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Klonovanie počítačov prostredníctvom nástroja hypervisor
Môžete vytvoriť klon bežného počítača. Stačí počkať, kým sa zobrazí otázka, a potom ju vyriešte vybraním
možnosti Vytvoriť počítač iba teraz.

Zavádzanie systémov na fyzické počítače z predpripravených obrazov
Pri inštalácii nových počítačov môžete použiť obraz počítača slúžiaceho ako master, na ktorom je už nainštalovaný
ESET Management Agent. Existujú dva spôsoby:
1. Systém vytvorí nový počítač v ESET PROTECT Cloud po každom nasadení obrazu.
• Pri pripojení pracovnej stanice vyriešte otázku manuálne a vyberte možnosť Vždy vytvoriť nový počítač.
• Predtým, ako začnete s klonovaním, priraďte počítaču príznak master. Vyberte možnosť Označiť ako
master pre klonovanie (vytvoriť nový počítač).
2. Systém vytvorí nový počítač v ESET PROTECT Cloud v prípade, ak došlo k nasadeniu obrazu na novú
pracovnú stanicu. Ak sa obraz opätovne nasadí na pracovnú stanicu, ktorú už ESET PROTECT Cloud pozná (bol
na nej nainštalovaný ESET Management Agent), jej identita bude v ESET PROTECT Cloud priradená k už
existujúcemu záznamu.
• Pri pripojení pracovnej stanice vyriešte otázku manuálne a vyberte možnosť Vždy porovnať s existujúcim
počítačom.
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• Predtým, ako začnete s klonovaním, priraďte počítaču príznak master. Vyberte možnosť Označiť ako
master pre klonovanie (porovnať s existujúcim počítačom).

Ak máte obraz (alebo šablónu) svojho počítača označeného ako master, uistite sa, že je vždy aktuálny. Vždy
aktualizujte obraz po preinštalovaní alebo aktualizovaní ktorejkoľvek súčasti ESET na počítači označenom
ako master.

Paralelná replikácia
ESET PROTECT Cloud Server dokáže rozpoznať a vyriešiť paralelnú replikáciu viacerých počítačov v ESET PROTECT
Cloud pod jednou identitou. Takáto udalosť je hlásená v podrobnostiach o počítači > Upozornenia (Viaceré
pripojenia s identickým ID agenta). Existujú dva spôsoby riešenia tejto situácie:
• Kliknite na zobrazené upozornenie a vyberte príslušnú akciu. Počítače budú rozdelené na jednotlivé
identity a dôjde k trvalému vypnutiu detekcie hardvéru.
• V ojedinelých prípadoch môžu spôsobovať konflikt aj počítače, pre ktoré je detekcia hardvéru vypnutá. V
takýchto prípadoch je jediným riešením spustenie klientskej úlohy Obnoviť klonovaného agenta.
• Spustite na príslušnom počítači klientsku úlohu Obnoviť klonovaného agenta. Vďaka tomu nebude nutné
vypínať detekciu hardvéru.

Riešenie otázok na klonovanie
Vždy, keď sa zariadenie pripojí k ESET PROTECT Cloud, vytvorí sa záznam na základe dvoch odtlačkov:
• UUID ESET Management Agenta (univerzálny jedinečný identifikátor) – zmení sa po opätovnom
nainštalovaní ESET Management Agenta na zariadení (pozrite si sekciu Situácia s dvoma agentmi).
• Hardvérový odtlačok zariadenia – zmení sa pri klonovaní alebo opätovnom nasadení zariadenia.
Otázka na klonovanie sa zobrazí v prípade, že ESET PROTECT Cloud Server deteguje jedno z nasledovného:
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• pripájajúci sa klonovaný počítač,
• zmena hardvéru existujúceho zariadenia s nainštalovaným ESET Management Agentom.
Detekcia hardvérového odtlačku nie je podporovaná na nasledujúcich systémoch:
• Linux, macOS, Android a iOS
• Systémy spravované cez ESET Virtual Agent Host (ESET Virtualization Security)
• Počítače, na ktorých nie je nainštalovaný ESET Management Agent
Kliknutím na otázku a označením možnosti Vyriešiť otázku zobrazíte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:
Tento počítač sa použije na
klonovanie ďalších alebo na
vytváranie jeho obrazov

Akcia

Viac informácií

Vždy porovnať s existujúcim
počítačom

Túto možnosť použite v prípade, že:
Článok databázy
• používate počítač ako master a všetky jeho obrazy by znalostí
sa mali pripájať k existujúcemu záznamu daného
počítača v ESET PROTECT Cloud,
• používate počítač ako master na nastavenie VDI
prostredia, počítač sa nachádza vo fonde VDI a očakáva
sa, že bude obnovená jeho identita na základe ID
hardvérového odtlačku.

Vždy vytvoriť nový počítač

Túto možnosť použite v prípade, že tento počítač
používate ako master a chcete, aby nástroj ESET
PROTECT Cloud automaticky rozpoznával všetky jeho
klony ako nové počítače. Nepoužívajte túto možnosť v
rámci VDI prostredí.

Článok databázy
znalostí

Vytvoriť nový počítač iba teraz

Počítač je klonovaný iba raz. Vyberte túto možnosť, ak
chcete vytvoriť novú inštanciu pre klonované
zariadenie.

Článok databázy
znalostí

Žiadne počítače nie sú
klonované z tohto počítača,
jeho hardvér sa však zmenil
Vždy prijať zmeny hardvéru

Akcia

Použitím tejto možnosti dôjde k permanentnému vypnutiu detekcie hardvéru
na danom zariadení. Túto možnosť použite len v prípade, ak sú hlásené
neexistujúce zmeny hardvéru.

Túto akciu nie je možné vrátiť späť!
Ak vypnete detekciu hardvéru, toto nastavenie sa uloží na agente aj na
serveri. Opätovné nasadenie agenta neobnoví vypnutú detekciu
hardvéru. Počítače s vypnutou detekciou hardvéru nie sú vhodné pre
VDI scenáre v ESET PROTECT Cloud.
Prijať zmeny hardvéru iba teraz Vyberte túto možnosť, ak chcete obnoviť hardvérový odtlačok zariadenia.
Použite ju po vykonaní zmien v hardvéri klientskeho počítača. Budúce zmeny
hardvéru budú znova hlásené.
Kliknite na Vyriešiť pre potvrdenie zvolenej možnosti.
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Situácia s dvoma agentmi
Ak je ESET Management Agent odinštalovaný (avšak počítač nie je odstránený z Web Console) z klientskeho
počítača a následne je znova nainštalovaný, vo Web Console sa budú nachádzať dva rovnaké počítače. K produktu
ESET PROTECT Cloud sa však pripája len jeden z nich. Takúto situáciu nie je možné riešiť pomocou dialógového
okna Otázky. Daná situácia je zapríčinená nesprávnym odstránením agenta. Jediným riešením je manuálne
odstrániť z Web Console ten počítač, ktorý sa nepripája. História a protokoly vytvorené pred preinštalovaním
budú následne stratené.

Používanie úlohy Odstrániť nepripájajúce sa počítače
Ak máte VDI fond počítačov a nevyriešili ste správne otázku (pozrite vyššie), Web Console vytvorí novú inštanciu
počítača po jeho opätovnom načítaní z fondu. Inštancie počítača sa vo Web Console nahromadia a môže nastať
nadmerné čerpanie licencií. Toto neodporúčame riešiť nastavením úlohy na odstránenie nepripájajúcich sa
počítačov. Takýto postup by odstránil históriu (protokoly) vymazaných počítačov a tiež by mohlo dôjsť k
nadmernému čerpaniu licencií.

Nadmerné čerpanie licencií
Pri klonovaní klientskeho počítača s nainštalovaným ESET Management Agentom a aktivovaným bezpečnostným
produktom ESET môže každé klonované zariadenie čerpať ďalšiu licenčnú jednotku. Tento proces tak môže
spôsobiť nadmerné čerpanie licencie. Vo VDI prostrediach použite na aktiváciu produktov ESET offline licenčný
súbor a kontaktujte spoločnosť ESET kvôli zmene vašej licencie.

Oznámenia pre klonované počítače
Existujú tri prednastavené oznámenia, ktoré môže používateľ použiť pre zmenu hardvéru alebo akcie týkajúce sa
klonovania, pričom používateľ si môže vytvoriť aj nové vlastné oznámenie pomocou udalostí súvisiacich s
klonovaním. Pre nastavenie oznámenia prejdite do ponuky
Oznámenia v rozhraní webovej konzoly.
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• Nový počítač bol pripojený po prvýkrát – upozornenie v prípade, že sa počítač po prvýkrát pripojil k
vybranej statickej skupine (štandardne je zvolená skupina Všetko).
• Identita počítača obnovená – upozornenie v prípade, že počítač bol identifikovaný na základe hardvéru.
Počítač bol klonovaný zo zariadenia označeného ako master alebo iného známeho zdroja.
• Bolo zachytené potenciálne klonovanie počítača alebo zmena hardvéru – upozornenie týkajúce sa
významnej zmeny hardvéru alebo klonovania v prípade, že zdrojové zariadenie nemalo v minulosti príznak
master.

Identifikácia hardvéru
ESET PROTECT Cloud zozbierava z každého spravovaného zariadenia podrobnosti o jeho hardvéri a pokúša sa daný
hardvér identifikovať. Každé zariadenie pripojené k ESET PROTECT Cloud patrí do jednej z nasledujúcich kategórií,
ktoré sú zobrazené v stĺpci Identifikácia hardvéru v okne
Počítače.
• Detekcia hardvéru je zapnutá – detekcia je zapnutá a pracuje správne.
• Detekcia hardvéru je vypnutá – detekcia bola vypnutá používateľom alebo automaticky ESET PROTECT
Cloud Serverom.
• Žiadne informácie o hardvéri – nie sú k dispozícii žiadne informácie o hardvéri, čo znamená, že na
klientskom zariadení je buď nepodporovaný operačný systém, alebo stará verzia ESET Management Agenta.
• Detekcia hardvéru je nespoľahlivá – detekcia bola nahlásená používateľom ako nespoľahlivá a bude
vypnutá. Tento stav môže nastať len počas jediného intervalu replikácie pred vypnutím detekcie.

Master pre klonovanie
Po kliknutí na možnosť Virtualizácia > Označiť ako master pre klonovanie v podrobnostiach o počítači sa zobrazí
nasledujúce oznámenie:

74

Pred vytvorením fondu VDI vyberte jednu z možností Spracovania identity klonovaných počítačov:
• Porovnať s existujúcimi počítačmi – pozrite si podrobnosti o možnosti Vždy porovnať s existujúcim
počítačom.
• Vytvoriť nové počítače – pozrite si podrobnosti o možnosti Vždy vytvoriť nový počítač.
Ak chcete nájsť počítače označené ako Master pre klonovanie, prejdite do sekcie Počítače, kliknite na
Pridať filter, vyberte Master pre klonovanie a označte políčko vedľa filtra Master pre klonovanie.
Nastavenia Mastera pre klonovanie môžete neskôr zmeniť v podrobnostiach počítača:
• Nastavenia upravíte kliknutím na ikonu ozubeného kolieska
na dlaždici Virtualizácia.
• Nastavenia zrušíte kliknutím na položku Virtualizácia > Zrušiť označenie ako master pre klonovanie.

Pokročilé nastavenia
1. Prostredie VDI – vyberte typ prostredia VDI, aby sa mohli automaticky vyplniť nastavenia potrebné pre dané
prostredie:
• Virtuálne počítače Citrix MCS/PVS Gen1
• Virtuálne počítače Citrix PVS Gen2
• Prepojené klony VMware Horizon
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• Okamžité klony VMware Horizon
• SCCM
• Iné
2. Domáca skupina klonovaných počítačov – zvoľte statickú skupinu, aby ste zúžili výber zariadení, pri ktorých
chcete nastaviť obnovenie identity. Vybraná statická skupina sa bude takisto používať ako cieľ pre
novovytvorené virtuálne počítače.
3. Dodatočné nastavenia:
• Povoliť obnovenie identity počítača len na základe FQDN – označením tejto možnosti povolíte obnovenie
identity počítača na základe FQDN (úplný názov domény), ak sú hardvérové atribúty klonovaných počítačov
vygenerovaných infraštruktúrou VDI nespoľahlivé pre proces obnovenia.
• Pozdržať vytvorenie a obnovenie identity počítača, pokým nenastane zhoda s pomenovacím vzorcom –
označte túto možnosť, ak chcete zaistiť, aby sa názov klonovaného počítača zhodoval s niektorým
zo zadaných pomenovacích vzorcov. Ak sa nenájde zhodný vzorec, vytvorenie a obnovenie identity počítača
sa nedokončí.
Na základe vybraného prostredia VDI sa predvyplnia odporúčané nastavenia (môžu byť povinné alebo
nedostupné).
4. Pomenovací vzorec pre klonované počítače – kliknite na tlačidlo Pridať nový a zadajte pomenovací vzorec
na vyfiltrovanie zariadení.

Pomenovací vzorec VDI
ESET PROTECT Cloud rozpoznáva iba klony s názvami, ktoré sa zhodujú s pomenovacím vzorcom
nastaveným v prostredí VDI:
• VMware – pomenovací vzorec VDI je povinný pre okamžité klony VMware. Pomenovací vzorec VDI
musí mať špecifikovaný zástupný znak pre jedinečné číslo {n} vygenerované infraštruktúrou VDI,
napríklad VM-instant-clone-{n}. Viac informácií o pomenovacích vzorcoch je k dispozícii
v dokumentácii VMware.
• Citrix – použite znak mriežky # v pomenovacej schéme katalógu zariadení, napríklad VM-office-##.
Viac informácií o pomenovacej schéme je k dispozícii v dokumentácii Citrix.
5. Kliknite na Vybrať a zvoľte možnosť Domáca skupina klonovaných počítačov – vyberte príslušnú statickú
skupinu ako domácu skupinu pre zariadenia zodpovedajúce pomenovaciemu vzorcu VDI.
6. Kliknite na Pridať nové pre pridanie ďalších pomenovacích vzorcov VDI a domácich skupín.
7. Kliknite na Uložiť.
Ak chcete nájsť počítače označené ako Master pre klonovanie, prejdite do sekcie Počítače, kliknite na
Pridať filter, vyberte Master pre klonovanie a označte políčko vedľa filtra Master pre klonovanie.
Nastavenia Mastera pre klonovanie môžete neskôr zmeniť v podrobnostiach počítača:
• Nastavenia upravíte kliknutím na ikonu ozubeného kolieska
na dlaždici Virtualizácia.
• Nastavenia zrušíte kliknutím na položku Virtualizácia > Zrušiť označenie ako master pre klonovanie.
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ESET Bridge (HTTP Proxy)
ESET Bridge môžete používať s produktom ESET PROTECT Cloud ako službu proxy na:
• Sťahovanie a ukladanie do vyrovnávacej pamäte: aktualizácie modulov ESET, inštalačné a aktualizačné
balíky vynútené produktom ESET PROTECT Cloud (napr. inštalátor MSI ESET Endpoint Security), aktualizácie
bezpečnostných produktov ESET (aktualizácie komponentov a produktov), výsledky zo služby ESET LiveGuard.
• Presmerovanie komunikácie s ESET Management Agentmi na ESET PROTECT Cloud.
Viac informácií o inštalácii a konfigurácii riešenia ESET Bridge nájdete v Online pomocníkovi pre ESET Bridge.

Používatelia Apache HTTP Proxy
Od verzie ESET PROTECT Cloud 4.0 (vydaná v novembri 2022) ESET Bridge nahrádza Apache HTTP Proxy.
Služba Apache HTTP Proxy dosiahla úroveň obmedzenej podpory. Ak používate Apache HTTP Proxy,
odporúčame prejsť na ESET Bridge.

Nasadenie ESET Management Agenta
Táto časť popisuje všetky dostupné metódy nasadenia ESET Management Agenta na klientske počítače vo vašej
sieti. Agent je veľmi dôležitý, pretože bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET spustené na klientskych počítačoch
komunikujú s ESET PROTECT Cloud Serverom výhradne pomocou agenta.

Nasadenie ESET Management Agenta
Nasadenie ESET Management Agenta je možné vykonať troma rôznymi spôsobmi. Agenta môžete nasadiť lokálne
alebo vzdialene:
• Lokálne nasadenie – inštalácia ESET Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET lokálne na
klientskom počítači.
Lokálne nasadenie odporúčame použiť len v prípade malých sietí (do 50 počítačov). Vo väčších sieťach
môžete nasadiť ESET Management Agenta pomocou GPO alebo SCCM.
• Vzdialené nasadenie – túto metódu odporúčame použiť v prípade nasadenia ESET Management Agenta na
väčší počet klientskych počítačov.

Pridanie počítačov prostredníctvom nástroja RD Sensor
Najjednoduchší spôsob, ako nájsť nespravovaný počítač vo vašej sieti, je použitie nástroja RD Sensor. RS Sensor
monitoruje sieť, v ktorej je nasadený, pričom ak dôjde k pripojeniu nového zariadenia do siete bez agenta, RD
Sensor nahlási túto informáciu do ESET PROTECT Cloud. Komponent RD Sensor nie je možné nasadiť pomocou
inštalátora Live Installer. Pre nasadenie nástroja RD Sensor vo vašej sieti postupujte podľa krokov inštalácie
popísaných v kapitole Inštalácia nástroja RD Sensor – Windows.
V časti Reporty prejdite do sekcie Počítače a kliknite na report s označením Neautorizované počítače.
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Report Neautorizované počítače teraz zobrazuje počítače nájdené nástrojom RD Sensor. Informácie hlásené
nástrojom RD Sensor môžete upraviť pomocou politiky.
Ak chcete do ESET PROTECT Cloud pridať počítače nájdené nástrojom RD Sensor, stiahnite si report vo formáte
.csv. Tento zoznam následne použite v nástroji Deployment Tool pomocou možnosti Importovať zoznam
počítačov.
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Výsledky vyhľadávania nástroja RD Sensor sú zapísané do protokolu detectedMachines.log. Tento protokol
obsahuje zoznam počítačov nájdených vo vašej sieti. Protokol detectedMachines.log sa nachádza v
nasledujúcich umiestneniach:
• Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log
• Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log

Politika upravujúca nastavenia nástroja ESET Rogue
Detection Sensor
Nastavenia a fungovanie nástroja ESET RD Sensor môžete meniť prostredníctvom politiky. Ide predovšetkým o
úpravu nastavení, ako je napr. filtrovanie adries. Prostredníctvom politiky tak môžete napríklad zahrnúť určité
adresy do blacklistu, aby počítače s danými adresami neboli nástrojom RD Sensor vôbec zachytávané.
Prejdite do sekcie Politiky a rozbaľte kategóriu Vlastné politiky, kde môžete upravovať existujúce alebo vytvárať
nové politiky.

Filtre
IPv4 Filter
Zapnúť filtrovanie IPv4 adries – po zapnutí filtrovania budú nástrojom RD Sensor zachytávané iba počítače,
ktorých IP adresy sú na whiteliste vo filtračnom zozname IPv4, alebo iba tie, ktoré nie sú na blackliste.
Filtre – špecifikujte, či má ísť o Zoznam povolených adries alebo o Zoznam blokovaných adries.
Zoznam IPv4 adries – pre pridanie alebo odstránenie adries zo zoznamu kliknite na možnosť Upraviť zoznam
IPv4.
Filter prefixov MAC adries
Zapnúť filtrovanie prefixov MAC adries – po zapnutí filtrovania budú zachytávané iba počítače, ktorých MAC
adresa obsahuje prefix (xx:xx:xx) zahrnutý v zozname povolených prefixov MAC adries, alebo iba tie počítače,
ktorých prefix MAC adresy nie je na blackliste.
Režim filtrovania – špecifikujte, či má ísť o Zoznam povolených adries alebo o Zoznam blokovaných adries.
Zoznam prefixov MAC adries – pre pridanie alebo odstránenie prefixu zo zoznamu kliknite na možnosť Upraviť
zoznam prefixov MAC adries.

Detekcia
Aktívna detekcia – po zapnutí tejto možnosti bude môcť ESET RD Sensor aktívne vyhľadávať počítače v lokálnej
sieti. Detekcia tak bude efektívnejšia, avšak na niektorých počítačoch môže zapnutie tejto funkcie viesť k
zobrazovaniu upozornení firewallu.
Porty detekcie OS – RD Sensor používa na vyhľadávanie počítačov na lokálnej sieti prednastavený zoznam portov.
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Zoznam portov je možné upravovať.

Pokročilé nastavenia
Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov – môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť zasielania správ o zlyhaní
programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie
informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET.

Priradiť
Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých
statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré
chcete politiku uplatniť, a kliknite na OK.

Súhrn
Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.

Inštalácia nástroja RD Sensor – Windows
Požiadavky
• WinPcap – použite najnovšiu verziu WinCap (minimálne 4.1.0).
• Sieť by mala byť správne nastavená (otvorené vhodné porty, prichádzajúca komunikácia by nemala byť
blokovaná firewallom atď.).
• ESET PROTECT Cloud inštancia musí byť dosiahnuteľná.
• Pre správne fungovanie všetkých programových súčastí musí byť na lokálnom počítači nainštalovaný ESET
Management Agent.
• Protokol k nástroju Rogue Detection Sensor nájdete tu: C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection
Sensor\Logs\

Inštalácia
Pre inštaláciu nástroja RD Sensor na operačnom systéme Windows postupujte podľa nasledovných krokov:
Uistite sa, že sú splnené všetky vyššie uvedené požiadavky na inštaláciu.
1. Z webovej stránky spoločnosti ESET pre ESET PROTECT Cloud si môžete stiahnuť samostatný inštalátor pre
túto súčasť ESET PROTECT Cloud. (rdsensor_x86.msi alebo rdsensor_x64.msi).
2. Inštaláciu spustíte dvojitým kliknutím na inštalačný balík.
3. Po odsúhlasení Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej.
4. Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ
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operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET,
označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.
5. Vyberte umiestnenie, kde bude nástroj RD Sensor nainštalovaný a kliknite na Ďalej > Inštalovať.
V prípade viacerých segmentov siete musí byť Rogue Detection Sensor nainštalovaný osobitne v každom
sieťovom segmente, aby vytváral komplexný zoznam všetkých zariadení na celej sieti.

Lokálne nasadenie agenta
Táto metóda nasadzovania je určená na lokálne inštalácie. Prvým krokom je vytvorenie alebo stiahnutie
inštalačného balíka. Tento balík je následne sprístupnený pomocou zdieľaného priečinka, USB kľúča alebo e-mailu.
Inštalačný balík musí byť na klientskom zariadení nainštalovaný správcom alebo používateľom s
oprávneniami správcu.
Lokálne nasadenie odporúčame použiť len v prípade malých sietí (do 50 počítačov). Vo väčších sieťach
môžete nasadiť ESET Management Agenta pomocou GPO alebo SCCM.
Prejdite do sekcie Inštalátory a vyberte si požadovaný inštalačný balík.
Sú dostupné tieto spôsoby lokálneho nasadenia:
• Vytvorenie inštalátora agenta (obsahujúceho aj bezpečnostný produkt ESET) (Windows, macOS)
• Vytvorenie inštalačného skriptu agenta (Linux, macOS)
Z dôvodu zabezpečenia správneho pripojenia k nástroju ESET PROTECT Cloud je ESET Management Agent
dodávaný s prednastavenou konfiguráciou, čo znamená, že prostredníctvom politiky je možné upravovať
jeho nastavenia len v obmedzenom rozsahu.

Vytvorenie Live Installer obsahujúceho agenta aj
bezpečnostný produkt ESET – Windows/macOS
Inštalačný balík zahŕňajúci agenta a bezpečnostný produkt ESET pre Windows/macOS je možné vytvoriť
niekoľkými spôsobmi:
• Rýchle odkazy > Zariadenia Windows alebo Zariadenia macOS
• Inštalátory > Vytvoriť inštalátor > Windows alebo macOS
• Prehliadka ESET PROTECT
1. Nastavenia ochrany a inštalácie – Označením začiarkavacieho políčka vedľa príslušného nastavenia bude
dané nastavenie použité v rámci inštalácie.
• Iba Windows:
oZapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® (odporúčané)
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oZapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií – podrobnejšie informácie nájdete v našom článku
databázy znalostí.
• Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ
operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET,
označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.
2. Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na
vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA),
Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.
3. Kliknite na možnosť Stiahnuť a stiahnite inštalačný balík alebo zvoľte inú možnosť distribúcie inštalačného
balíka.
Kliknite na Prispôsobiť inštalátor pre prispôsobenie inštalačného balíka:
4. Distribúcia – vyberte možnosť Stiahnuť alebo odoslať inštalátor, prípadne použiť ESET Remote
Deployment Tool (Windows) alebo Stiahnuť alebo odoslať inštalátor (macOS).
Ak ste zvolili iný typ inštalátora, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:
• Najskôr nasadiť agenta (inštalačný skript)
• Použiť na nasadenie GPO alebo SCCM
5. Súčasti – vyberte si z nasledujúcich možností:
• Management Agent – ak v Obsahu balíka nevyberiete žiadne ďalšie položky, inštalátor bude zahŕňať iba
ESET Management Agenta. Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete nainštalovať bezpečnostný produkt
ESET na klientsky počítač neskôr alebo na klientskom počítači už bezpečnostný produkt nainštalovaný je.
• Bezpečnostný produkt – obsahuje bezpečnostný produkt ESET s ESET Management Agentom. Túto
možnosť vyberte v prípade, že na klientskom počítači nie je nainštalovaný žiadny bezpečnostný produkt ESET
a chcete ho nainštalovať pomocou ESET Management Agenta. V inštalátore pre systém macOS nie je možné
zrušiť výber bezpečnostného produktu ESET.
• Iba Windows: Šifrovanie celého disku – šifrovanie je dostupné len v prípade, ak je aktívna licencia na
produkt ESET Full Disk Encryption.
• Iba Windows: ESET Inspect Connector – do inštalátora sa zahrnie ESET Inspect Connector.
6. Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ
operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET,
označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.
7. Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej ESET PROTECT Cloud Web Console
zaradí počítač po inštalácii Agenta. Môžete vybrať existujúcu statickú skupinu alebo vytvoriť novú, do ktorej
bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora. Výberom nadradenej skupiny sa do inštalátora pridajú všetky
politiky aplikované na túto skupinu.
8.

Prispôsobiť viac nastavení

• Zadajte Názov inštalátora a Popis (voliteľné).
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• Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
• Počiatočná konfigurácia (voliteľné) – túto možnosť použite v prípade, ak chcete aplikovať konfiguračnú
politiku na ESET Management Agenta. Kliknite na Vybrať v časti Konfigurácia agenta a vyberte si zo zoznamu
dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z prednastavených politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo
najprv upraviť už existujúce politiky.
• Ak používate HTTP Proxy (odporúčame používať ESET Bridge), označte možnosť Zapnúť HTTP Proxy
nastavenia, zadajte konfiguráciu proxy (Hostiteľ, Port, Prihlasovacie meno a Heslo) na stiahnutie inštalátora
cez proxy a nastavte pripojenie ESET Management Agenta k proxy na umožnenie preposielania komunikácie
medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom. Pole Hostiteľ predstavuje adresu počítača,
na ktorom beží HTTP Proxy. ESET Bridge predvolene používa port 3128. V prípade potreby môžete nastaviť iný
port. Uistite sa, že rovnaký port je zadaný aj v nastaveniach HTTP Proxy (pozri kapitolu Politika pre ESET Bridge).
Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom nepodporuje autentifikáciu.
Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom, ktoré
si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.
Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient
mimo dosah proxy.
9. Kliknite na Dokončiť alebo Nastavenia produktu.
10.

Bezpečnostný produkt

a.Kliknite na predvolený bezpečnostný produkt ESET a upravte jeho nastavenia:
oVyberte iný kompatibilný bezpečnostný produkt ESET.
o V roletovom menu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
oOznačte začiarkavacie políčko vedľa položky Pokročilé. Predvolene je nastavená najnovšia verzia
produktu (odporúčané). Môžete zvoliť aj staršiu verziu.
b. Iba Windows: Označením začiarkavacieho políčka vedľa príslušného nastavenia bude dané nastavenie
použité v rámci inštalácie.
oZapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® (odporúčané)
oZapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií – podrobnejšie informácie nájdete v našom článku
databázy znalostí.
oPovoliť zmenu nastavení ochrany počas inštalácie – odporúčame túto možnosť neoznačiť.

c.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na
vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA),
Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.
d.Prispôsobiť viac nastavení:
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oLicencia – zo zoznamu dostupných licencií vyberte licenciu bezpečnostného produktu, pre ktorý
vytvárate inštalátor. Táto licencia bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas
inštalácie.
oKonfigurácia – Môžete tiež prípadne vybrať Politiku, ktorá bude aplikovaná na bezpečnostný produkt
ESET počas jeho inštalácie.
o Iba Windows: Spustiť ESET AV Remover – túto možnosť označte v prípade, ak chcete odinštalovať alebo
úplné odstrániť antivírusový softvér tretej strany z cieľového zariadenia.
Iba Windows: Ak ste v kroku č. 2 vybrali Full Disk Encryption alebo ESET Inspect Connector, môžete upraviť aj ich
nastavenia.
Šifrovanie celého disku
a.Kliknite na predvolený produkt ESET Full Disk Encryption a upravte jeho nastavenia:
o V roletovom menu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
oOznačte začiarkavacie políčko vedľa položky Pokročilé. Predvolene je nastavená najnovšia verzia
produktu (odporúčané). Môžete zvoliť aj staršiu verziu.
b.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na
vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA),
Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.
c.Konfigurácia – vyberte politiku, ktorá bude aplikovaná počas inštalácie ESET Full Disk Encryption.
d.Prispôsobiť viac nastavení:
oLicencia – zo zoznamu dostupných licencií vyberte licenciu bezpečnostného produktu, pre ktorý
vytvárate inštalátor. Táto licencia bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas
inštalácie.

ESET Inspect Connector
Požiadavky na ESET Inspect Connector:
• Na aktiváciu ESET Inspect Cloud Connectora je potrebná licencia ESET Inspect.
• Kompatibilný bezpečnostný produkt ESET nainštalovaný na spravovanom počítači.
a.Kliknite na predvolený ESET Inspect Connector a upravte jeho nastavenia:
o V roletovom menu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
oOznačte začiarkavacie políčko vedľa položky Pokročilé. Predvolene je nastavená najnovšia verzia
produktu (odporúčané). Môžete zvoliť aj staršiu verziu.

b.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na
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vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA),
Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.
c.Prispôsobiť viac nastavení:
oLicencia – zo zoznamu dostupných licencií vyberte licenciu bezpečnostného produktu, pre ktorý
vytvárate inštalátor. Táto licencia bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas
inštalácie.
oKonfigurácia – kliknite na Vybrať a vyberte existujúcu politiku pre ESET Inspect Connector alebo kliknite
na Vytvoriť a vytvorte novú politiku pre ESET Inspect Connector. Inštalátor aplikuje nastavenia politiky
počas inštalácie ESET Inspect Connectora.
11. Kliknite na Dokončiť.
12. Inštalačný balík Live Installer je možné distribuovať viacerými spôsobmi:
• Kliknutím na
skopírujete odkaz na stiahnutie balíka Live Installer, aby ste ho mohli rozposlať
používateľom a umožniť im tak stiahnuť a nainštalovať si balík Live Installer.
• Kliknutím na Stiahnuť si stiahnete inštalačný balík Live Installer, aby ste ho mohli sprostredkovať
používateľom osobne, prípadne ho môžete nahrať na spoločné úložisko, kam majú ostatní používatelia
prístup.
• Iba Windows: Použite nástroj Remote Deployment Tool na vzdialené nasadenie inštalačného balíka Live
Installer.
• Kliknite na
a použite server SMTP v rámci ESET PROTECT Cloud na zaslanie e‑mailovej správy
s odkazom na stiahnutie balíka Live Installer na adresy vybraných používateľov.
oAk chcete pridať používateľa, kliknite na Pridať, vyplňte pole E‑mailová adresa a stlačte Enter alebo
kliknite na . Voliteľne môžete kliknúť na Vytvoriť používateľa, zadať Meno používateľa a kliknúť na
Uložiť. Podrobnosti o používateľovi môžete upraviť v časti Používatelia počítača. Kliknite na možnosť
Zobraziť ukážku e‑mailu, z roletového menu vyberte Jazyk e‑mailu a kliknite na Uložiť.
oAk chcete pridať viacero používateľov, kliknite na Viac > Pridať používateľov (a pridajte adresu
používateľa zo sekcie Používatelia počítača), prípadne kliknite na Viac > Import CSV alebo Vložiť zo
schránky (a naimportujte vlastný zoznam adries zo súboru CSV, kde sú použité oddeľovače).
Po vytvorení sa inštalátor Live Installer bude správať podľa tejto tabuľky.
Live Installer si vyžaduje pripojenie na internet a nefunguje na počítači, ktorý je offline.
Live Installer na systéme macOS si vyžaduje priame pripojenie na internet (potrebné na pripojenie
k serverom ESET) a nefunguje na počítači so systémom macOS pripojeným na internet cez proxy bez
priameho pripojenia na internet.
ESET PROTECT Cloud podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných
počítačoch.
13. Spustite súbor inštalačného balíka na klientskom počítači. Balík Live Installer stiahne ESET Management
Agenta a bezpečnostný produkt ESET kompatibilný s platformou operačného systému počítača (x86, x64,
ARM64). Tento inštalačný balík nainštaluje ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET na
zariadenie a pripojí ho k ESET PROTECT Cloud. Inštalátor produktu ESET Endpoint Antivirus/Security vytvorený
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v ESET PROTECT Cloud podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops a Windows 10 v režime
viacerých relácií (multi-session). Podrobné inštrukcie nájdete v sprievodcovi inštaláciou pre systém Windows
alebo macOS.

Správanie inštalátora Live Installer
Po vytvorení je inštalátor Live Installer uložený v ESET PROTECT Cloud a bude sa správať tak ako je popísané v
tabuľke nižšie.
Akcia

Správanie odkazu na stiahnutie
inštalátora Live Installer

Správanie stiahnutého inštalátora
Live Installer

Live Installer bol odstránený z
ESET PROTECT Cloud.

Odkaz na stiahnutie je vypnutý.

Live Installer sa už nenachádza v
repozitári.

Odkaz na stiahnutie je vypnutý. Vedľa Kópie inštalátora Live Installer
inštalátora sa zobrazí upozornenie
stiahnuté pred modifikáciou
Vybraný balík sa nenachádza v
prestanú fungovať.
repozitári.

Dôjde k zmene politiky, ktorá je
Zmena v politike sa neprejaví v
súčasťou inštalátora Live Installer. existujúcich kópiách inštalátora Live
Installer a odkaz na stiahnutie
poskytne inštalátor s politikami, ktoré
boli definované pri jeho počiatočnom
vytvorení.
Ak chcete, aby sa zmeny prejavili v
inštalátorovi, budete musieť vytvoriť
nový inštalátor s aktualizovanou
politikou.
Dôjde k odstráneniu politiky,
ktorá je súčasťou inštalátora Live
Installer.

Kópie inštalátora Live Installer
stiahnuté pred jeho odstránením
prestanú fungovať.

Inštalátor bude fungovať, ale
nainštaluje váš produkt ESET s
politikami, ktoré boli definované pri
jeho počiatočnom vytvorení.

Vedľa inštalátora sa zobrazí
Kópie inštalátora Live Installer
upozornenie Odkazovaná politika nie stiahnuté pred jeho odstránením
prestanú fungovať.
je prístupná a odkaz na stiahnutie
bude vypnutý. Vytvorte si duplikát
inštalátora a priraďte k nemu novú
politiku.

Dôjde k zmene skupiny, ktorá je
súčasťou inštalátora Live Installer.

Táto zmena nebude mať vplyv na
existujúce inštalátory a počítač bude
priradený k
aktualizovanej/premiestnenej
skupine po tom, ako sa pripojí k ESET
PROTECT Cloud.

Dôjde k odstráneniu skupiny,
ktorá je súčasťou inštalátora Live
Installer.

Inštalátor sa bude správať tak, akoby
k nemu nebola priradená žiadna
skupina. Inštalátor bude priradený k
predvolenej skupine Stratené a
nájdené.
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Akcia

Správanie odkazu na stiahnutie
inštalátora Live Installer

Správanie stiahnutého inštalátora
Live Installer

Životnosť inštalátora Live Installer Inštalátory Live Installer sú po
vytvorení platné 6 mesiacov. Pre
obnovenie odkazu na stiahnutie
existujúceho inštalátora prejdite do
sekcie Inštalátory, označte existujúci
inštalátor a zvoľte možnosť Zobraziť
odkaz na stiahnutie. Stiahnite si
platný inštalátor z nového odkazu.

Vytvorenie inštalačného skriptu agenta – Linux/macOS
Tento typ nasadenia agenta je užitočný v prípade, že vám nevyhovuje vzdialené ani lokálne nasadenie. Inštalačný
skript agenta môžete distribuovať prostredníctvom e‑mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Inštalačný
skript agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).
Inštalačný skript agenta pre systém macOS/Linux môžete vytvoriť niekoľkými spôsobmi:
• Rýchle odkazy > Zariadenia macOS alebo Zariadenia Linux
• Inštalátory > Vytvoriť inštalátor > macOS alebo Linux
• Prehliadka ESET PROTECT
Kliknite na Prispôsobiť inštalátor > Najskôr nasadiť agenta (inštalačný skript).
1. Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ
operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET,
označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.
2. Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej ESET PROTECT Cloud Web Console
zaradí počítač po inštalácii Agenta. Môžete vybrať existujúcu statickú skupinu alebo vytvoriť novú, do ktorej
bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora. Výberom nadradenej skupiny sa do inštalátora pridajú všetky
politiky aplikované na túto skupinu.
3.

Prispôsobiť viac nastavení

• Zadajte Názov inštalátora a Popis (voliteľné).
• Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
• Počiatočná konfigurácia (voliteľné) – túto možnosť použite v prípade, ak chcete aplikovať konfiguračnú
politiku na ESET Management Agenta. Kliknite na Vybrať v časti Konfigurácia agenta a vyberte si zo zoznamu
dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z prednastavených politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo
najprv upraviť už existujúce politiky.
• Ak používate HTTP Proxy (odporúčame používať ESET Bridge), označte možnosť Zapnúť HTTP Proxy
nastavenia, zadajte konfiguráciu proxy (Hostiteľ, Port, Prihlasovacie meno a Heslo) na stiahnutie inštalátora
cez proxy a nastavte pripojenie ESET Management Agenta k proxy na umožnenie preposielania komunikácie
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medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom. Pole Hostiteľ predstavuje adresu počítača,
na ktorom beží HTTP Proxy. ESET Bridge predvolene používa port 3128. V prípade potreby môžete nastaviť iný
port. Uistite sa, že rovnaký port je zadaný aj v nastaveniach HTTP Proxy (pozri kapitolu Politika pre ESET Bridge).
Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom nepodporuje autentifikáciu.
Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom, ktoré
si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.
Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient
mimo dosah proxy.
4. Kliknite na Uložiť a stiahnuť.
5. Extrahujte stiahnutý archív na klientskom počítači, na ktorom chcete nasadiť ESET Management Agenta.
6. Spustite skript PROTECTAgentInstaller.sh (Linux alebo macOS), ktorý vykoná inštaláciu Agenta. Postupujte
podľa podrobných inštrukcií inštalácie Agenta:
• Nasadenie agenta na Linux
• Nasadenie agenta na macOS
ESET PROTECT Cloud podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných
počítačoch.

Nasadenie z vlastného vzdialeného umiestnenia
Ak chcete nasadiť agenta z iného umiestnenia ako je repozitár spoločnosti ESET, upravte inštalačný skript tak, aby
obsahoval novú URL adresu, kde sa nachádza balík agenta. Môžete tiež použiť IP adresu nového balíka.
Nájdite a upravte nasledujúce riadky:
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

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

88

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
.../agent-macosx-x86_64_arm64.dmg

Nasadenie agenta na Linux
Požiadavky
• Počítač musí byť dostupný zo siete.
• Odporúčame používať najnovšiu verziu programu OpenSSL 1.1.1. ESET PROTECT Cloud Server/MDM
nepodporuje OpenSSL 3.x. ESET Management Agent podporuje OpenSSL 3.x. Musíte mať nainštalované
OpenSSL pre Linux minimálne vo verzii openssl-1.0.1e-30. Súčasne môže byť na jednom systéme
nainštalovaných viacero verzií OpenSSL. Na vašom systéme musí byť nainštalovaná aspoň jedna
podporovaná verzia.
oNa zobrazenie aktuálnej predvolenej verzie použite príkaz openssl version.
oMôžete zobraziť zoznam všetkých verzií OpenSSL nainštalovaných na vašom systéme. Na zobrazenie
koncoviek názvov súborov môžete použiť príkaz sudo find / -iname *libcrypto.so*
oKompatibilitu svojho klientskeho zariadenia so systémom Linux môžete skontrolovať pomocou
nasledujúceho príkazu: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2
• Nainštalujte balík lshw na klientsky počítač/server so systémom Linux, aby ESET Management Agent
správne reportoval informácie súvisiace s inventárom hardvéru.

Distribúcia systému Linux

Terminálový príkaz

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL

sudo yum install -y lshw

OpenSUSE

sudo zypper install lshw

• Pre Linux CentOS odporúčame inštaláciu balíka policycoreutils-devel. Pre inštaláciu balíka spustite
nasledujúci príkaz:
yum install policycoreutils-devel
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Inštalácia
Inštaláciu ESET Management Agenta na operačnom systéme Linux vykonajte prostredníctvom Terminálu.
Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom nepodporuje autentifikáciu.
Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom, ktoré
si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.
Pri inštalácii Agenta na pracovnej stanici so systémom Linux postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
1. Stiahnite si inštalačný skript agenta do klientskeho počítača.
2. Extrahujte súbor .sh z archívu .gz použitím príkazu: tar -xvzf PROTECTAgentInstaller.tar.gz
3. Inštalačný súbor ESET Management Agenta vo formáte .sh nastavte ako spustiteľný súbor použitím príkazu:
chmod +x PROTECTAgentInstaller.sh

4. Spustite súbor .sh priamo alebo použitím príkazu v Termináli: sudo ./PROTECTAgentInstaller.sh
5. Po zobrazení výzvy zadajte heslo lokálneho správcu a stlačte Enter.
6. Po dokončení inštalácie Agenta spustite v okne Terminálu nasledujúci príkaz, ktorým overíte, či je Agent
spustený: sudo systemctl status eraagent
7. Počítač s nainštalovaným Agentom sa zobrazí v ESET PROTECT Cloud Web Console a môžete ho začať
vzdialene spravovať prostredníctvom ESET PROTECT Cloud.
ESET PROTECT Cloud podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných
počítačoch.

Nasadenie agenta na macOS
1. Stiahnite si inštalačný skript agenta do klientskeho počítača.
2. Dvojitým kliknutím na stiahnutý archív PROTECTAgentInstaller.tar.gz extrahujte súbor
PROTECTAgentInstaller.sh na pracovnú plochu.
3. Kliknite na Prejsť > Utility a potom dvojitým kliknutím na položku Terminál otvorte nové okno Terminálu.
4. V termináli spustite nasledujúce príkazy:
cd Desktop
sudo bash PROTECTAgentInstaller.sh

5. Po vyzvaní zadajte heslo k svojmu používateľskému účtu a stlačením klávesu Enter pokračujte v inštalácii.
6. Po inštalácii skontrolujte, či je Agent spustený: Kliknite na Prejsť > Utility a potom dvojitým kliknutím
otvorte položku Monitor aktivity. Kliknite na kartu Energia alebo na kartu CPU a vyhľadajte proces s názvom
ERAAgent.
7. Povoľte systémové rozšírenia pre váš produkt ESET pre macOS.
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8. Povoľte úplný prístup k disku:
Vzdialene:
a)Stiahnite si konfiguračný súbor .plist.
b)Pomocou generátora UUID podľa vlastného výberu vygenerujte dva identifikátory UUID a s použitím
textového editora nahraďte reťazce textom. Do stiahnutého konfiguračného profilu vložte svoje UUID 1
a UUID 2.
c)Pomocou MDM servera nasaďte súbor konfiguračného profilu .plist. Počítač musí byť zaregistrovaný
na MDM serveri, aby bolo možné nasadiť konfiguračné profily na počítače.
Lokálne:
a)Otvorte Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie > Súkromie.
b)Odomknite nastavenia v ľavom dolnom rohu.
c)Kliknite na Úplný prístup k disku.
d)Kliknite na + > Aplikácie > ESET > Otvoriť a pridajte ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt
ESET do zoznamu aplikácií v priečinku Úplný prístup k disku.
e)Zamknite nastavenia v ľavom dolnom rohu.
9. Počítač s nainštalovaným Agentom sa zobrazí v ESET PROTECT Cloud Web Console a môžete ho začať
vzdialene spravovať prostredníctvom ESET PROTECT Cloud.
ESET Management Agent od verzie 9.1 natívne podporuje zariadenia macOS s procesorom ARM64 – na
takéto zariadenia sa nainštaluje Agent vo verzii určenej pre ARM64.
ESET PROTECT Cloud podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných
počítačoch.

Vzdialené nasadenie agenta
Vzdialené nasadenie agenta je možné len na klientskych počítačoch, ktoré sú pripojené na internet.
Sú dostupné nasledujúce spôsoby vzdialeného nasadenia:
• ESET Remote Deployment Tool – tento nástroj vám umožňuje nasadiť inštalačné balíky ESET Management
Agenta (a bezpečnostného produktu ESET) vytvorené cez ESET PROTECT Cloud Web Console.
• Group Policy Object (GPO) a System Center Configuration Manager (SCCM) – Túto metódu odporúčame
používať pri hromadnom nasadení ESET Management Agenta na klientske počítače.
Ak sa vyskytnú problémy pri vzdialenom nasadení ESET Management Agenta, pozrite si sekciu Riešenie problémov
– pripojenie agenta.
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Nasadenie agenta pomocou GPO alebo SCCM
Okrem lokálneho nasadenia môžete použiť aj nástroje na správu, ako napr. Group Policy Object (GPO) a System
Center Configuration Manager (SCCM), prípadne Symantec Altiris alebo Puppet na vzdialené nasadenie
agenta.Môžete vytvoriť GPO/SCCM skript na nasadenie Agenta na systéme Windows, a to cez Rýchle odkazy >
Zariadenia Windows alebo Inštalátory > Vytvoriť inštalátor.
1. Kliknite na Windows > Prispôsobiť inštalátor > Použiť na nasadenie GPO alebo SCCM.
2. Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ
operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET,
označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.
3. Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej ESET PROTECT Cloud Web Console
zaradí počítač po inštalácii Agenta. Môžete vybrať existujúcu statickú skupinu alebo vytvoriť novú, do ktorej
bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora. Výberom nadradenej skupiny sa do inštalátora pridajú všetky
politiky aplikované na túto skupinu.
4. Názov hostiteľa servera (voliteľné) – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESET PROTECT Cloud Servera.
V prípade potreby špecifikujte číslo Portu (predvolene je to 2222).
5.

Prispôsobiť viac nastavení

• Zadajte Názov inštalátora a Popis (voliteľné).
• Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
• Počiatočná konfigurácia (voliteľné) – túto možnosť použite v prípade, ak chcete aplikovať konfiguračnú
politiku na ESET Management Agenta. Kliknite na Vybrať v časti Konfigurácia agenta a vyberte si zo zoznamu
dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z prednastavených politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo
najprv upraviť už existujúce politiky.
• Ak používate HTTP Proxy (odporúčame používať ESET Bridge), označte možnosť Zapnúť HTTP Proxy
nastavenia, zadajte konfiguráciu proxy (Hostiteľ, Port, Prihlasovacie meno a Heslo) na stiahnutie inštalátora
cez proxy a nastavte pripojenie ESET Management Agenta k proxy na umožnenie preposielania komunikácie
medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom. Pole Hostiteľ predstavuje adresu počítača,
na ktorom beží HTTP Proxy. ESET Bridge predvolene používa port 3128. V prípade potreby môžete nastaviť iný
port. Uistite sa, že rovnaký port je zadaný aj v nastaveniach HTTP Proxy (pozri kapitolu Politika pre ESET Bridge).
Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom nepodporuje autentifikáciu.
Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom, ktoré
si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.
Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient
mimo dosah proxy.
6. Kliknite na Dokončiť.
7. Stiahnite si GPO/SCCM skript a inštalátory agenta (32‑bitová verzia, 64‑bitová verzia, ARM64). Druhou
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možnosťou je stiahnuť si inštalátor Agenta v podobe súboru .msi z webovej stránky spoločnosti ESET – sekcia
Samostatné inštalátory.
Kliknutím na príslušný odkaz nižšie si zobrazíte podrobný postup pre dve populárne metódy vzdialeného
nasadenia ESET Management Agenta:
• Nasadenie ESET Management Agenta cez Group Policy Object (GPO) – tento článok databázy znalostí
nemusí byť dostupný vo vašom jazyku.
• Nasadenie ESET Management Agenta cez System Center Configuration Manager (SCCM)

Nasadenie agenta prostredníctvom SCCM
Ak chcete nasadiť ESET Management Agenta pomocou SCCM, pokračujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Umiestnite .msi súbory inštalátora ESET Management Agenta a súbor install_config.ini do zdieľaného
priečinka.

Klientske počítače budú potrebovať prístup k tomuto zdieľanému priečinku s oprávneniami
čítania/zapisovania.
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2. Otvorte SCCM (System Center Configuration Manager) konzolu a kliknite na Software Library. V sekcii
Application Management kliknite pravým tlačidlom myši na Applications a vyberte možnosť Create
Application. Ďalej zvoľte možnosť Windows Installer (*.msi file).
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3. Upresnite všetky požadované podrobnosti o aplikácii a kliknite na tlačidlo Next.
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4. Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu ESET Management Agent, kliknite na kartu Deployment Types,
zvoľte jedinú dostupnú inštaláciu a potom kliknite na tlačidlo Edit.
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5. Kliknite na kartu Requirements a potom na tlačidlo Add. Zvoľte možnosť Operating system z roletového
menu Condition, ďalej zvoľte možnosť One of z roletového menu Operator a nakoniec upresnite zoznam
operačných systémov, na ktoré budete inštalovať, pomocou príslušných začiarkavacích políčok. Po dokončení
tohto kroku kliknite na tlačidlo OK a následne kliknite na OK znova pre zatvorenie všetkých okien a uloženie
zmien.
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6. V „System Center Software Library“ kliknite pravým tlačidlom myši na vašu novú aplikáciu a v kontextovom
menu zvoľte možnosť Distribute Content. Postupujte podľa inštrukcií v nástroji Deploy Software Wizard
(sprievodca inštaláciou softvéru) pre dokončenie nasadenia aplikácie.
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7. Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu a zvoľte možnosť Deploy. Postupujte podľa inštrukcií v
sprievodcovi a vyberte ciele, na ktoré chcete nasadiť agenta.
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ESET Remote Deployment Tool
ESET Remote Deployment Tool je nástroj, ktorý umožňuje jednoduchú distribúciu inštalačných balíkov
vytvorených pomocou ESET PROTECT Cloud na nasadenie ESET Management Agenta a bezpečnostných produktov
ESET vzdialene na počítače v sieti.
ESET Remote Deployment Tool si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky spoločnosti ESET ako samostatnú
súčasť ESET PROTECT Cloud. Tento nástroj je určený predovšetkým na nasadenie v malých a stredne veľkých
sieťach a spúšťa sa pod účtom s oprávneniami správcu.
ESET Remote Deployment Tool je samostatný nástroj určený na nasadenie ESET Management agentov na
klientske počítače s podporovanými operačnými systémami Windows.
Z dôvodu zabezpečenia správneho pripojenia k nástroju ESET PROTECT Cloud je ESET Management Agent
dodávaný s prednastavenou konfiguráciou, čo znamená, že prostredníctvom politiky je možné upravovať
jeho nastavenia len v obmedzenom rozsahu.
Pre nasadenie ESET Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET pomocou tejto metódy postupujte
podľa krokov nižšie:
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1. Z webovej stránky spoločnosti ESET stiahnite nástroj ESET Remote Deployment Tool.
2. Uistite sa, že boli splnené všetky požiadavky.
3. Spustite nástroj ESET Remote Deployment Tool na klientskom počítači.
4. Vyberte si jednu z nasledujúcich možností nasadenia:
• Active Directory – pri zvolení tejto možnosti bude potrebné zadať prístupové údaje k Active Directory.
Táto možnosť vám umožňuje exportovať štruktúru Active Directory a následne ju importovať do ESET
PROTECT Cloud.
• Scan Network – prostredníctvom tejto možnosti môžete nájsť počítače v sieti zadaním konkrétneho
rozsahu IP adries.
• Import list – táto možnosť vám umožňuje importovať súbor so zoznamom názvov hostiteľov alebo IP
adries.
• Add computers manually – v rámci tejto možnosti je potrebné pridať zoznam názvov hostiteľov alebo IP
adries manuálne.
Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte
kapitolu Riešenie problémov.

Požiadavky pre ESET Remote Deployment Tool
Vzdialené nasadenie agenta je možné len na klientskych počítačoch, ktoré sú pripojené na internet.
Na použitie nástroja ESET Remote Deployment Tool na systéme Windows je potrebné splniť nasledujúce
požiadavky:
• Inštancia ESET PROTECT Cloud musí byť vytvorená a funkčná.
• Musia byť otvorené a dostupné potrebné porty. Prečítajte si viac o portoch pre ESET PROTECT Cloud
Remote Deployment Tool.
• Inštalátor Live Installer musí byť vytvorený a stiahnutý na lokálnom disku zariadenia, z ktorého budete
vykonávať vzdialené nasadenie pomocou nástroja Remote Deployment Tool.

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte
kapitolu Riešenie problémov.

Výber počítačov z Active Directory
Táto kapitola dopĺňa predchádzajúcu kapitolu a popisuje kroky, ktoré je potrebné dodržať pri nasadzovaní ESET
Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET:
1. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), potvrďte ju, a následne kliknite na Ďalej.
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2. Zadajte názov alebo IP adresu Active Directory servera a Port, na ktorom sa naň chcete pripojiť.
3. Zadajte prihlasovacie meno a heslo (Username a Password), ktoré chcete použiť na prihlásenie na Active
Directory server. Ak označíte možnosť Use current user credentials, automaticky sa vyplnia prihlasovacie
údaje aktuálne prihláseného používateľa.
4. Možnosť Export computer list for ESET PROTECT označte v prípade, že chcete exportovať štruktúru Active
Directory na účely následného importu do ESET PROTECT Cloud.
Ak sa počítač nachádza v Active Directory, kliknutím na Next budete automaticky prihlásený do
prednastaveného doménového radiča.
5. Označte počítače, ktoré chcete pridať a kliknite na Next. Pre zobrazenie všetkých počítačov vo vybranej
skupine označte možnosť Include subgroups.
6. Zobrazia sa vami zvolené počítače, na ktorých má prebehnúť vzdialené nasadenie. Uistite sa, že všetky
počítače sú pridané a následne kliknite na Next (Ďalej).
Všetky zvolené počítače musia mať rovnakú platformu (64-bitový alebo 32-bitový operačný systém).
7. Kliknite na Prehľadávať a vyberte inštalačný balík vytvorený cez ESET PROTECT alebo ESET PROTECT Cloud
Web Console. Môžete tiež použiť offline inštalačný balík ESET (súbor .dat) vytvorený cez Live Installer (len
v prípade ESET PROTECT Cloud). Pokiaľ na vašom lokálnom počítači nie je nainštalované žiadne iné
bezpečnostné riešenie, zrušte označenie možnosti Use ESET AV Remover (Použiť ESET AV Remover). Nástroj
ESET AV Remover dokáže odstrániť niektoré aplikácie.
8. Zadajte prihlasovacie údaje k cieľovým počítačom. Pokiaľ sú počítače súčasťou domény, zadajte
prihlasovacie údaje k účtu doménového administrátora. Pri použití prihlasovacích údajov lokálneho správcu
bude potrebné na cieľových počítačoch vypnúť Kontrolu používateľských kont (UAC). Ak označíte možnosť Use
current user credentials, automaticky sa vyplnia prihlasovacie údaje aktuálne prihláseného používateľa.
9. Vyberte Spôsob nasadenia, t. j. metódu umožňujúcu spúšťanie programov na vzdialených zariadeniach.
Built-in metóda je predvoleným nastavením a podporuje chybové hlásenia systému Windows. Na nasadenie je
možné použiť taktiež nástroj tretej strany PsExec. Vyberte jednu z týchto dvoch možností a kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej).
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Ak ste vybrali PsExec, nasadenie zlyhá, pretože nástroj nedokáže prijať licenčnú dohodu s koncovým
používateľom PsExec. Pre úspešné nasadenie otvorte príkazový riadok a manuálne spustite príkaz PsExec.
10. Akonáhle sa začne proces inštalácie, zobrazí sa správa „Success“ (Úspešné). Nasadenie dokončíte
kliknutím na tlačidlo Finish (Dokončiť). Ak sa nasadenie nepodarí, kliknutím na položku More info (Viac
informácií) v stĺpci Status (Stav) zobrazíte ďalšie podrobnosti. Môžete vygenerovať zoznam počítačov,
na ktorých sa inštalačný balík nepodarilo nasadiť. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) vedľa poľa Export
failed computers (Exportovať zoznam počítačov s neúspešným nasadením), následne vyberte súbor .txt,
do ktorého chcete zoznam uložiť, a kliknite na Export failed computers (Exportovať zoznam počítačov
s neúspešným nasadením).

Správne fungovanie ESET Management Agenta na klientskom počítači si môžete overiť pomocou protokolu
(umiestnený na klientskom počítači v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html).
Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte
kapitolu Riešenie problémov.

112

Vyhľadávanie počítačov v lokálnej sieti
Táto kapitola dopĺňa predchádzajúcu kapitolu a popisuje kroky, ktoré je potrebné dodržať pri nasadzovaní ESET
Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET:
1. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), potvrďte ju, a následne kliknite na Ďalej.
2. Do poľa IP Ranges zadajte rozsah IP adries siete vo formáte 10.100.100.10-10.100.100.250
3. Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vyhľadávania (Scan methods):
• Ping scan – vyhľadá klientske počítače pomocou príkazu ping.
Majte na pamäti, že niektoré klientske počítače v tejto sieti nemusia na príkaz ping reagovať v závislosti
od nastavení firewallu.
• Port scan – na vyhľadanie počítačov je použitá technika skenovania portov.
4. Pre vyhľadanie počítačov v sieti kliknite na Start scan.
5. Označte počítače, ktoré chcete pridať a kliknite na Next.
6. Zobrazia sa vami zvolené počítače, na ktorých má prebehnúť vzdialené nasadenie. Uistite sa, že všetky
počítače sú pridané a následne kliknite na Next (Ďalej).
Všetky zvolené počítače musia mať rovnakú platformu (64-bitový alebo 32-bitový operačný systém).
7. Kliknite na Prehľadávať a vyberte inštalačný balík vytvorený cez ESET PROTECT alebo ESET PROTECT Cloud
Web Console. Môžete tiež použiť offline inštalačný balík ESET (súbor .dat) vytvorený cez Live Installer (len
v prípade ESET PROTECT Cloud). Pokiaľ na vašom lokálnom počítači nie je nainštalované žiadne iné
bezpečnostné riešenie, zrušte označenie možnosti Use ESET AV Remover (Použiť ESET AV Remover). Nástroj
ESET AV Remover dokáže odstrániť niektoré aplikácie.
8. Zadajte prihlasovacie údaje k cieľovým počítačom. Pokiaľ sú počítače súčasťou domény, zadajte
prihlasovacie údaje k účtu doménového administrátora. Pri použití prihlasovacích údajov lokálneho správcu
bude potrebné na cieľových počítačoch vypnúť Kontrolu používateľských kont (UAC). Ak označíte možnosť Use
current user credentials, automaticky sa vyplnia prihlasovacie údaje aktuálne prihláseného používateľa.
9. Vyberte Spôsob nasadenia, t. j. metódu umožňujúcu spúšťanie programov na vzdialených zariadeniach.
Built-in metóda je predvoleným nastavením a podporuje chybové hlásenia systému Windows. Na nasadenie je
možné použiť taktiež nástroj tretej strany PsExec. Vyberte jednu z týchto dvoch možností a kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej).
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Ak ste vybrali PsExec, nasadenie zlyhá, pretože nástroj nedokáže prijať licenčnú dohodu s koncovým
používateľom PsExec. Pre úspešné nasadenie otvorte príkazový riadok a manuálne spustite príkaz PsExec.
10. Akonáhle sa začne proces inštalácie, zobrazí sa správa „Success“ (Úspešné). Nasadenie dokončíte
kliknutím na tlačidlo Finish (Dokončiť). Ak sa nasadenie nepodarí, kliknutím na položku More info (Viac
informácií) v stĺpci Status (Stav) zobrazíte ďalšie podrobnosti. Môžete vygenerovať zoznam počítačov,
na ktorých sa inštalačný balík nepodarilo nasadiť. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) vedľa poľa Export
failed computers (Exportovať zoznam počítačov s neúspešným nasadením), následne vyberte súbor .txt,
do ktorého chcete zoznam uložiť, a kliknite na Export failed computers (Exportovať zoznam počítačov
s neúspešným nasadením).

Správne fungovanie ESET Management Agenta na klientskom počítači si môžete overiť pomocou protokolu
(umiestnený na klientskom počítači v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html).
Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte
kapitolu Riešenie problémov.
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Import zoznamu počítačov
Táto kapitola dopĺňa predchádzajúcu kapitolu a popisuje kroky, ktoré je potrebné dodržať pri nasadzovaní ESET
Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET:
1. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), potvrďte ju, a následne kliknite na Ďalej.
2. Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:
• Textový súbor (jeden počítač na jeden riadok): súbor obsahujúci názvy hostiteľov alebo IP adresy.
Každá IP adresa alebo názov hostiteľa musí byť na osobitnom riadku.
• Export z konzoly na správu: súbor obsahujúci názvy hostiteľov alebo IP adresy, exportovaný z ESET
PROTECT Cloud Web Console.
3. Kliknite na Browse, vyberte súbor, ktorý chcete nahrať, a kliknite na Next.
4. Zobrazia sa vami zvolené počítače, na ktorých má prebehnúť vzdialené nasadenie. Uistite sa, že všetky
počítače sú pridané a následne kliknite na Next (Ďalej).
Všetky zvolené počítače musia mať rovnakú platformu (64-bitový alebo 32-bitový operačný systém).
5. Kliknite na Prehľadávať a vyberte inštalačný balík vytvorený cez ESET PROTECT alebo ESET PROTECT Cloud
Web Console. Môžete tiež použiť offline inštalačný balík ESET (súbor .dat) vytvorený cez Live Installer (len
v prípade ESET PROTECT Cloud). Pokiaľ na vašom lokálnom počítači nie je nainštalované žiadne iné
bezpečnostné riešenie, zrušte označenie možnosti Use ESET AV Remover (Použiť ESET AV Remover). Nástroj
ESET AV Remover dokáže odstrániť niektoré aplikácie.
6. Zadajte prihlasovacie údaje k cieľovým počítačom. Pokiaľ sú počítače súčasťou domény, zadajte
prihlasovacie údaje k účtu doménového administrátora. Pri použití prihlasovacích údajov lokálneho správcu
bude potrebné na cieľových počítačoch vypnúť Kontrolu používateľských kont (UAC). Ak označíte možnosť Use
current user credentials, automaticky sa vyplnia prihlasovacie údaje aktuálne prihláseného používateľa.
7. Vyberte Spôsob nasadenia, t. j. metódu umožňujúcu spúšťanie programov na vzdialených zariadeniach.
Built-in metóda je predvoleným nastavením a podporuje chybové hlásenia systému Windows. Na nasadenie je
možné použiť taktiež nástroj tretej strany PsExec. Vyberte jednu z týchto dvoch možností a kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej).
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Ak ste vybrali PsExec, nasadenie zlyhá, pretože nástroj nedokáže prijať licenčnú dohodu s koncovým
používateľom PsExec. Pre úspešné nasadenie otvorte príkazový riadok a manuálne spustite príkaz PsExec.
8. Akonáhle sa začne proces inštalácie, zobrazí sa správa „Success“ (Úspešné). Nasadenie dokončíte kliknutím
na tlačidlo Finish (Dokončiť). Ak sa nasadenie nepodarí, kliknutím na položku More info (Viac informácií)
v stĺpci Status (Stav) zobrazíte ďalšie podrobnosti. Môžete vygenerovať zoznam počítačov, na ktorých sa
inštalačný balík nepodarilo nasadiť. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) vedľa poľa Export failed
computers (Exportovať zoznam počítačov s neúspešným nasadením), následne vyberte súbor .txt, do ktorého
chcete zoznam uložiť, a kliknite na Export failed computers (Exportovať zoznam počítačov s neúspešným
nasadením).

Správne fungovanie ESET Management Agenta na klientskom počítači si môžete overiť pomocou protokolu
(umiestnený na klientskom počítači v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html).
Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte
kapitolu Riešenie problémov.
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Manuálne pridanie počítačov
Táto kapitola dopĺňa predchádzajúcu kapitolu a popisuje kroky, ktoré je potrebné dodržať pri nasadzovaní ESET
Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET:
1. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), potvrďte ju, a následne kliknite na Ďalej.
2. Zadajte názvy hostiteľov a IP adresy a následne kliknite na Next (Ďalej). Každá IP adresa alebo názov
hostiteľa musí byť na osobitnom riadku.
Všetky zvolené počítače musia mať rovnakú platformu (64-bitový alebo 32-bitový operačný systém).
3. Zobrazia sa vami zvolené počítače, na ktorých má prebehnúť vzdialené nasadenie. Uistite sa, že všetky
počítače sú pridané a následne kliknite na Next (Ďalej).
4. Kliknite na Prehľadávať a vyberte inštalačný balík vytvorený cez ESET PROTECT alebo ESET PROTECT Cloud
Web Console. Môžete tiež použiť offline inštalačný balík ESET (súbor .dat) vytvorený cez Live Installer (len
v prípade ESET PROTECT Cloud). Pokiaľ na vašom lokálnom počítači nie je nainštalované žiadne iné
bezpečnostné riešenie, zrušte označenie možnosti Use ESET AV Remover (Použiť ESET AV Remover). Nástroj
ESET AV Remover dokáže odstrániť niektoré aplikácie.
5. Zadajte prihlasovacie údaje k cieľovým počítačom. Pokiaľ sú počítače súčasťou domény, zadajte
prihlasovacie údaje k účtu doménového administrátora. Pri použití prihlasovacích údajov lokálneho správcu
bude potrebné na cieľových počítačoch vypnúť Kontrolu používateľských kont (UAC). Ak označíte možnosť Use
current user credentials, automaticky sa vyplnia prihlasovacie údaje aktuálne prihláseného používateľa.
6. Vyberte Spôsob nasadenia, t. j. metódu umožňujúcu spúšťanie programov na vzdialených zariadeniach.
Built-in metóda je predvoleným nastavením a podporuje chybové hlásenia systému Windows. Na nasadenie je
možné použiť taktiež nástroj tretej strany PsExec. Vyberte jednu z týchto dvoch možností a kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej).
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Ak ste vybrali PsExec, nasadenie zlyhá, pretože nástroj nedokáže prijať licenčnú dohodu s koncovým
používateľom PsExec. Pre úspešné nasadenie otvorte príkazový riadok a manuálne spustite príkaz PsExec.
7. Akonáhle sa začne proces inštalácie, zobrazí sa správa „Success“ (Úspešné). Nasadenie dokončíte kliknutím
na tlačidlo Finish (Dokončiť). Ak sa nasadenie nepodarí, kliknutím na položku More info (Viac informácií)
v stĺpci Status (Stav) zobrazíte ďalšie podrobnosti. Môžete vygenerovať zoznam počítačov, na ktorých sa
inštalačný balík nepodarilo nasadiť. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) vedľa poľa Export failed
computers (Exportovať zoznam počítačov s neúspešným nasadením), následne vyberte súbor .txt, do ktorého
chcete zoznam uložiť, a kliknite na Export failed computers (Exportovať zoznam počítačov s neúspešným
nasadením).

Správne fungovanie ESET Management Agenta na klientskom počítači si môžete overiť pomocou protokolu
(umiestnený na klientskom počítači v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html).
Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte
kapitolu Riešenie problémov.
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ESET Remote Deployment Tool – riešenie problémov
ESET Remote Deployment Tool si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky spoločnosti ESET ako samostatnú
súčasť ESET PROTECT Cloud. Tento nástroj je určený predovšetkým na nasadenie v malých a stredne veľkých
sieťach a spúšťa sa pod účtom s oprávneniami správcu.
ESET Remote Deployment Tool je samostatný nástroj určený na nasadenie ESET Management agentov na
klientske počítače s podporovanými operačnými systémami Windows.
Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov uvedených v tabuľke nižšie, pričom samotné zlyhanie je
sprevádzané viacerými chybovými hláseniami:
Chybové hlásenie

Možná príčina
• Klient nie je dostupný v sieti, firewall blokuje komunikáciu.
• Prichádzajúca komunikácia na portoch 135, 137, 138, 139 a 445 nie je povolená
vo firewalle. Nie je použitá výnimka povoľujúca prichádzajúce požiadavky na
zdieľanie súborov a tlačiarní.
• Hostiteľský názov klienta sa nepodarilo rozpoznať. Použite platný FQDN názov
počítača (úplný názov domény).

The network path was not
found (error code 0x35)

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

• Ak je aj server, aj klient pripojený k doméne, použite prihlasovacie údaje
používateľa, ktorý je doménovým správcom, a to vo formáte
Doména\SprávcaDomény.
• Pri nasadzovaní zo servera na klienta, ktorý nie je v rovnakej doméne, vypnite
na cieľovom počítači vzdialenú správu používateľských účtov.
• Pri nasadzovaní zo servera na klienta, ktorý nie je v rovnakej doméne, použite
prihlasovacie údaje lokálneho používateľa, ktorý je členom skupiny správcov.
Názov cieľového počítača bude automaticky vložený na začiatok prihlasovacieho
mena.
• Účet správcu nemá nastavené heslo
• Nedostatočné prístupové práva
• Správcovské zdieľanie ADMIN$ nie je dostupné
• Správcovské zdieľanie IPC$ nie je dostupné
• Je aktívne zjednodušené zdieľanie súborov

The installation package is
not supported by this
processor type (error code
1633)

Inštalačný balík nie je určený pre túto platformu. Vytvorte v ESET PROTECT Cloud
Web Console inštalačný balík pre správnu platformu (64-bitový alebo 32-bitový
operačný systém).

The semaphore timeout
period has expired

Klient nemá prístup k zdieľanej sieťovej lokalite, kde je umiestnený balík na
nasadenie, pretože SMB 1.0 nie je pre zdieľanú lokalitu povolené.

Pre riešenie problémov postupujte podľa príslušných krokov v závislosti od možnej príčiny zlyhania:
Možná príčina

Riešenie problémov

Klient nie je dostupný v
sieti

Z ESET PROTECT Cloud Servera vyskúšajte príkaz ping na klienta. Ak sa zobrazí
odozva, pokúste sa na klienta prihlásiť vzdialene (napríklad cez vzdialenú pracovnú
plochu).

Firewall blokuje
komunikáciu

Skontrolujte nastavenia firewallu na serveri aj na kliente a taktiež akýkoľvek iný
firewall tretej strany, ktorý figuruje medzi týmito dvoma počítačmi.
Po úspešnom nasadení nie sú porty 2222 s 2223 otvorené vo firewalle. Povoľte tieto
porty vo všetkých firewall riešeniach medzi klientom a serverom.
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Možná príčina

Riešenie problémov

Medzi možné riešenia problémov s DNS môže patriť:
• Použitie príkazu nslookup pre IP adresu a názov hostiteľa servera a/alebo klienta,
ktorý má problém s nasadením agenta. Výsledok by sa mal zhodovať s informáciami
Hostiteľský názov klienta
z počítača. Napríklad, nslookup pre názov hostiteľa by mal byť preložený na IP
sa nepodarilo rozpoznať
adresu, ktorú zobrazí príkaz ipconfig na danom hostiteľovi. Príkaz nslookup bude
potrebné spustiť na klientskych počítačoch a na serveri.
• Manuálne skontrolovať DNS záznamy pre duplikáty.
Účet správcu nemá
nastavené heslo

Nastavte heslo pre účet správcu (nepoužívajte prázdne heslo).

Pri vytváraní úlohy pre nasadenie agenta skúste použiť prihlasovacie údaje
doménového správcu. Ak je klientsky počítač v pracovnej skupine, použite na danom
počítači lokálny účet správcu.
Na operačnom systéme Windows 7 a novších musí byť pred spustením úlohy
Nedostatočné prístupové
nasadenia agenta aktivovaný účet správcu. Môžete vytvoriť lokálneho používateľa,
práva
ktorý bude členom skupiny správcov, alebo povoliť vstavaný účet správcu.
Aktivácia účtu správcu:
1.Otvorte príkazový riadok.
2.Zadajte nasledujúci príkaz: net user administrator /active:yes
Správcovské zdieľanie
ADMIN$ nie je dostupné

Klientsky počítač musí mať povolené zdieľanie zdroja ADMIN$. Uistite sa, že je toto
zdieľanie povolené (Štart > Ovládací panel > Nástroje na správu > Správa počítača >
Zdieľané priečinky > Shares).

Správcovské zdieľanie
IPC$ nie je dostupné

Skontrolujte, či má server prístup do IPC$ pomocou nasledujúceho príkazu
spúšťaného v príkazovom riadku na serveri:
net use \\clientname\IPC$, kde clientname je názov cieľového počítača.

Je aktívne zjednodušené
zdieľanie súborov

Ak sa vám zobrazuje chybové hlásenie Prístup odmietnutý a používate zmiešané
prostredie (obsahuje aj doménu, aj pracovnú skupinu), vypnite Zjednodušené
zdieľanie súborov alebo použite Sprievodcu zdieľaním na všetkých počítačoch, ktoré
majú problém s nasadením agenta. Napríklad, na operačnom systéme Windows 7
vykonajte nasledovné:
• Kliknite na Štart, do vyhľadávacieho poľa napíšte priečinok a kliknite na
Možnosti priečinka. Ďalej kliknite na kartu Zobrazenie a v dolnej časti sekcie
Rozšírené nastavenia zrušte označenie možnosti Použiť Sprievodcu zdieľaním.

Ochrana agenta
ESET Management Agent je chránený vstavaným sebaobranným mechanizmom. Táto funkcia poskytuje
nasledovné:
• Ochrana proti úpravám registrov ESET Management Agenta (HIPS).
• Súbory patriace ESET Management Agentu nemôžu byť modifikované, nahradzované, vymazané alebo
iným spôsobom pozmenené (HIPS).
• Proces ESET Management Agenta nemôže byť ukončený.
• Služba ESET Management Agenta nemôže byť zastavená, pozastavená, zakázaná, odinštalovaná alebo
iným spôsobom narušená.
O časť tejto ochrany sa stará funkcia HIPS, ktorá je súčasťou vášho bezpečnostného produktu ESET.
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Pre zaistenie kompletnej ochrany ESET Management Agenta musí byť HIPS na klientskom počítači
povolený.

Ochrana nastavení heslom
Okrem spomínaného sebaobranného mechanizmu je možné posilniť ochranu agenta aj nastavením hesla
určeného na ochranu prístupu k ESET Management Agentu (dostupné len pre Windows). Pokiaľ je heslo na
ochranu agenta nastavené, bude možné ESET Management Agenta odinštalovať alebo meniť jeho nastavenia len
po zadaní správneho hesla. Pre nastavenie hesla pre ESET Management Agenta musíte vytvoriť príslušnú politiku.

Nastavenia ESET Management Agenta
Použitím politiky môžete upraviť nastavenia ESET Management Agenta. Pre ESET Management Agenta neexistujú
žiadne prednastavené politiky. Pre vytvorenie politiky pre ESET Management Agenta kliknite na Politiky > Nová
politika a v sekcii Nastavenia vyberte možnosť ESET Management Agent, kde môžete následne upraviť tieto
nastavenia:

Pokročilé nastavenia
• HTTP Proxy – môžete použiť proxy server na riadenie komunikácie medzi serverom a klientmi. Použitím
možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient mimo
dosah proxy.
• Operačný systém – pomocou prepínacích tlačidiel nastavte hlásenia určitých informácií alebo problémov
na klientskom počítači. Ak chcete napríklad zapnúť hlásenia o inštalácii aplikácií tretích strán, povoľte
možnosť Hlásiť aj nainštalované aplikácie, ktoré nie sú od spoločnosti ESET.
• Program vylepšovania produktu – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie správ o zlyhaní programu a
anonymných telemetrických údajov do spoločnosti ESET.
• Zapisovanie do protokolov – môžete nastaviť úroveň podrobnosti protokolov, čím určíte úroveň
informácií, ktoré budú zhromažďované a zapisované do protokolov – od úrovne Sledovanie (informačné) až
po Závažné (najdôležitejšie, kritické informácie). Aktuálny súbor protokolu ESET Management Agenta
nájdete na klientskom počítači.
• Nastavenie – Inštalácia chránená heslom je funkcia, ktorá slúži na ochranu ESET Management Agenta (iba
na systéme Windows). Pre povolenie ochrany ESET Management Agenta je potrebné nastaviť heslo. Po
uplatnení politiky ESET Management Agent nemôže byť odinštalovaný ani na ňom nemôže byť vykonaná
oprava, ak nie je zadané heslo.
V prípade, že zabudnete heslo, nebudete môcť odinštalovať ESET Management Agenta z cieľového
počítača.

Priradenie
Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých
statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré
chcete politiku uplatniť, a kliknite na OK.
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Súhrn
Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.

Vytvorenie politiky na ochranu ESET Management
Agenta heslom
Postupujte podľa nasledujúcich krokov, ak chcete vytvoriť politiku, pomocou ktorej nastavíte heslo chrániace ESET
Management Agenta pred neoprávnenými pokusmi o odinštalovanie alebo zmenu nastavení. Ak sa použije
Ochrana nastavení heslom, bude možné ESET Management Agenta odinštalovať alebo meniť jeho nastavenia len
po zadaní príslušného hesla. Viac informácií nájdete v časti Ochrana agenta.

Základné
Zadajte Názov politiky. Pole Popis je voliteľné.

Nastavenia
Z roletového menu vyberte možnosť ESET Management Agent, rozbaľte ponuku Pokročilé nastavenia, prejdite
do časti Nastavenie a zadajte heslo do poľa Ochrana nastavení heslom. Toto heslo bude vyžadované, ak sa niekto
bude pokúšať na klientskom počítači odinštalovať ESET Management Agenta alebo meniť jeho nastavenia.
Toto heslo si dôkladne uložte, pretože je nevyhnutné pre odinštalovanie ESET Management Agenta z
klientskeho počítača. V prípade použitia politiky na ochranu heslom, je zadanie správneho hesla jediným
konvenčným spôsobom odinštalovania ESET Management Agenta.

Priradiť
Zvoľte klienty (individuálne počítače alebo celé skupiny), ku ktorým bude priradená daná politika.
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Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto
skupín patria. Vyberte požadované počítače alebo skupiny a kliknite na OK.
Ak chcete priradiť všetky počítače v skupine, namiesto jednotlivých počítačov priraďte celú skupinu, aby ste
predišli spomaleniu Web Console.
Vo Web Console sa zobrazí upozornenie, ak vyberiete vysoký počet počítačov.
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Súhrn
Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť. Politika sa aplikuje na ciele po ich ďalšom pripojení k
ESET PROTECT Cloud Serveru (v závislosti od intervalu pripojenia agenta).
Ak chcete politiku uplatniť okamžite, môžete použiť akciu Odoslať pokyn na prebudenie na cieľových
zariadeniach v sekcii Počítače.

Riešenie problémov – pripojenie agenta
Ak sa počítač nepripája na ESET PROTECT Cloud Server, odporúčame riešiť problémy s ESET Management
Agentom lokálne na klientskom počítači.
Štandardne sa ESET Management Agent synchronizuje s ESET PROTECT Cloud Serverom každých 10 minút.
Skontrolujte najnovší protokol ESET Management Agenta. Môžete ho nájsť tu:
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

• last-error.html – protokol (tabuľka) zobrazujúci posledný chybový kód zaznamenaný počas toho, ako je
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ESET Management Agent spustený.
• software-install.log – textový protokol poslednej vzdialenej inštalácie vykonanej pomocou ESET
Management Agenta.
• trace.log – podrobná správa o celkovej aktivite ESET Management Agenta vrátane chýb, ktoré boli
zaznamenané.
Na povolenie úplného zapisovania ESET Management Agenta do súboru trace.log vytvorte prázdny
súbor s názvom traceAll bez prípony v rovnakom priečinku ako trace.log a následne reštartujte počítač,
aby sa reštartovala služba ESET Management Agent.
• status.html – tabuľka zobrazujúca aktuálny stav komunikácie (synchronizácie) medzi ESET Management
Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom. Protokol tiež obsahuje HTTP Proxy konfiguráciu, zoznam
aplikovaných politík (vrátane aplikovaných vylúčení) a zoznam dynamických skupín, ku ktorým patrí
zariadenie.
Najčastejšou chybou, ktorá môže brániť komunikácii ESET Management Agenta s ESET PROTECT Cloud Serverom
je prípad, kedy DNS nefunguje správne alebo porty sú blokované firewallom – pozrite si náš zoznam portov
používaných nástrojom ESET PROTECT Cloud.

Hlavné menu ESET PROTECT Cloud
Všetky klientske počítače sú spravované pomocou ESET PROTECT Cloud Web Console. Prístup do ESET PROTECT
Cloud Web Console je možný z akéhokoľvek zariadenia, ktoré používa kompatibilný webový prehliadač. Hlavné
menu je dostupné vždy na ľavej strane obrazovky okrem prípadu, keď používate sprievodcu. Kliknutím na ikonu
rozbalíte menu na ľavej strane obrazovky. Zbaliť menu je možné kliknutím na možnosť Zbaliť .
Hlavné menu na ľavej strane obsahuje hlavné sekcie ESET PROTECT Cloud a nasledujúce položky:
Riadiaci panel
Počítače
Detekcie
Reporty
Úlohy
Inštalátory
Politiky
Oznámenia
Prehľad stavu
Riešenia ESET
Viac

Riadiaci panel
Riadiaci panel je štandardná stránka zobrazená po prvom prihlásení používateľa do prostredia ESET PROTECT
Cloud Web Console. Zobrazuje prednastavené reporty o stave vašej siete. Pomocou kariet vo vrchnej časti môžete
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prepínať medzi jednotlivými riadiacimi panelmi. Každý panel obsahuje niekoľko reportov.

Práca s riadiacim panelom
• Pridať – kliknite na symbol
v záhlaví riadiaceho panela pre pridanie nového riadiaceho panela. Zadajte
názov nového panela a potvrďte kliknutím na Pridať riadiaci panel. Vytvorí sa nový, prázdny riadiaci panel.
•

Presunúť – kliknite na názov panela a podržaním tlačidla myši panel presuňte na nové miesto.

• Riadiace panely môžete upravovať podľa vlastných potrieb a preferencií, a to pridávaním nových reportov
alebo úpravou existujúcich (zmenou ich veľkosti, premiestňovaním alebo preskupovaním reportov).
• Označte vybraný riadiaci panel, kliknite v hornej časti na ikonu ozubeného kolesa
(vedľa ) a vyberte
možnosť Nastaviť ako predvolené. Váš riadiaci panel sa nastaví ako predvolený panel pre všetkých nových
používateľov Web Console s prístupom k riadiacim panelom.
Kliknite na ikonu
menu:

vedľa označeného riadiaceho panela pre zobrazenie nasledujúcich možností v roletovom

Obnoviť stránku

Obnovenie šablón reportov v danom riadiacom paneli.

Zmazať

Odstránenie riadiaceho panela.

Premenovať

Premenovanie riadiaceho panela.

Duplikovať

Vytvorenie kópie riadiaceho panela s rovnakými parametrami v domácej skupine
používateľa.

Zmeniť rozloženie

Výber nového rozloženia pre daný riadiaci panel. Vykonaním zmeny budú z
riadiaceho panela odstránené aktuálne šablóny.

Nie je možné prispôsobovať nasledujúce predvolené riadiace panely: Prehľad stavu, Bezpečnostný
prehľad, ESET LiveGuard a ESET Inspect.
Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect
a ESET LiveGuard Advanced.
Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali
aktualizáciu z ESET PROTECT Cloud 3.2 a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné
pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.
V ESET PROTECT Cloud sú prednastavené nasledujúce riadiace panely:

Prehľad stavu
Riadiaci panel Prehľad stavu je štandardný riadiaci panel, ktorý sa zobrazí po každom prihlásení do ESET PROTECT
Cloud (pokým nenastavíte iný riadiaci panel ako štandardný). Zobrazuje všeobecné informácie o stave vašej siete.
Filtre zariadení – zobrazujú počet spravovaných zariadení na základe posledného hláseného stavu. Kliknutím na
ktorúkoľvek zo štyroch dlaždíc môžete otvoriť filtrovaný zoznam zariadení.
Stav zariadenia – na príslušných kartách zobrazuje počet spravovaných zariadení na základe typu nainštalovaného
bezpečnostného produktu. Ak nie je nasadený žiadny bezpečnostný produkt z danej skupiny, na karte bude
zobrazená možnosť nasadenia príslušného inštalačného balíka.
Stav pripojenia – zobrazuje zoznam posledných pripojení spravovaných zariadení.
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Stav verzie súčastí
Tento graf zobrazuje pomer aktuálnych a zastaraných verzií bezpečnostných produktov a súčastí ESET.

Kliknutím na žltý/červený graf reprezentujúci zastarané súčasti alebo aplikácie môžete po zvolení možnosti
Aktualizovať nainštalované súčasti ESET spustiť ich aktualizáciu. Pozrite si tiež informácie o životnom cykle
produktov ESET určených pre firmy.
• Červená farba (Staršia verzia) – zastaraná verzia súčasti/produktu ESET alebo staršia verzia s objavenou
bezpečnostnou zraniteľnosťou (táto verzia už nie je podporovaná a nie je viac dostupná v repozitári).
• Žltá farba (Neaktuálna verzia) – nainštalovaná verzia súčasti/produktu ESET je neaktuálna, ale stále
podporovaná. Žltú farbu majú zvyčajne dve verzie, ktoré predchádzali najnovšej verzii, avšak len pokiaľ
neobsahujú nedávno objavenú bezpečnostnú zraniteľnosť.
• Zelená farba (OK) – je nainštalovaná najnovšia verzia súčasti/produktu ESET alebo nainštalovaná verzia je
poslednou verziou súčasti/produktu ESET kompatibilnou s používanou verziou ESET PROTECT Cloud Web
Console.
Staršie verzie súčastí/produktov ESET sú v grafe reportované so stavom OK (zelená farba) v tom
prípade, že sa v repozitári ESET nenachádza žiadna novšia kompatibilná verzia súčasti/produktu ESET
pre konkrétnu verziu operačného systému alebo platformu (x86, x64, ARM64).

• Modrá (Čaká) – automatické aktualizácie sú zapnuté a najnovšia verzia sa nainštaluje automaticky.
Prečítajte si viac informácií o automatických aktualizáciách pre:
oESET Management Agenty
oBezpečnostné produkty ESET
Ak sa súčasti ESET dlhšiu dobu neaktualizovali, môžete ich aktualizovať manuálne kliknutím na modrú
časť grafu a zvolením možnosti Aktualizovať nainštalované súčasti ESET.
Môžete tiež použiť klientsku úlohu Aktualizácia agenta na aktualizáciu Agentov a úlohu Inštalácia
softvéru na aktualizáciu bezpečnostných produktov ESET.
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• Sivá farba (Neznámy) – verzia súčasti/produktu ESET nebola rozpoznaná (to sa môže stať napríklad krátko
po novej inštalácii produktu ESET).

Stav správy – zobrazuje počet spravovaných a chránených zariadení (klientske zariadenia, na ktorých je
nainštalovaný aj ESET Agent, aj bezpečnostný produkt), spravovaných zariadení (klientske zariadenia, kde je
nainštalovaný len agent), nespravovaných zariadení (klientske zariadenia vo vašej sieti, ktoré síce ESET PROTECT
Cloud pozná, avšak nie je na nich nainštalovaný agent) a neautorizovaných zariadení (klientske zariadenia, ktoré
ESET PROTECT Cloud nepozná, avšak boli zachytené nástrojom Rogue Detection Sensor).
Informačný kanál RSS – zobrazuje informačný kanál z WeLiveSecurity a z portálu databázy znalostí spoločnosti
ESET. Ak kliknete na ikonu ozubeného kolesa v časti Informačný kanál RSS, môžete vypnúť automatické
prehrávania kanálov, prípadne vypnúť konkrétny kanál alebo vypnúť informačný kanál RSS.

Bezpečnostný prehľad
Tento riadiaci panel poskytuje prehľad nevyriešených detekcií nájdených za posledných 7 dní vrátane ich
závažnosti, metódy detekcie a stavu riešenia, ako aj prehľad 10 počítačov/používateľov s najvyšším počtom
detekcií.

ESET LiveGuard
V prípade, že používate ESET LiveGuard Advanced, nájdete tu prehľad užitočných reportov zo služby ESET
LiveGuard Advanced. Ak chcete tento riadiaci panel skryť/zobraziť, kliknite na ikonu ozubeného kolesa
v hornej
časti (vedľa ) a vyberte možnosť Skryť/Zobraziť ESET LiveGuard.

ESET Inspect
Ak používate ESET Inspect Cloud, tento riadiaci panel vám poskytne prehľad všetkých podstatných štatistických
údajov ESET Inspect Cloud. Kliknutím na dlaždicu otvoríte konzolu ESET Inspect Cloud. Ak chcete tento riadiaci
panel skryť/zobraziť, kliknite na ikonu ozubeného kolesa
v hornej časti (vedľa ) a vyberte možnosť
Skryť/Zobraziť ESET Inspect.
Na dlaždiciach ESET Inspect sa zobrazia nasledujúce informácie:
• Nevyriešené detekcie podľa stupňa závažnosti – celkový počet nevyriešených detekcií a ich zoradenie
podľa stupňa závažnosti – Informačné, Upozornenie alebo Kritické.
• Detekcie podľa závažnosti za posledných 7 dní – kombinovaný čiarový graf s počtom detekcií podľa
závažnosti za posledných sedem dní.
• Prvých 10 počítačov s najväčším počtom detekcií za posledných 7 dní – názov počítača, počet počítačov
podľa stupňa závažnosti detekcie (červená – kritické, žltá – upozornenie, modrá – informačné) a celkový
počet detekcií.
• Počítače podľa závažnosti detekcie – prstencový graf s počtom počítačov podľa stupňa závažnosti
detekcie – kritické, upozornenie a informačné.
• Incidenty – počet incidentov (vytvorených v nástroji ESET Inspect Cloud) podľa stavu (Otvorené, Prebieha,
Pozdržané, Vyriešené, Uzavreté a Neplatné). Kliknutím na číslo vedľa stavu incidentu zobrazíte ďalšie
podrobnosti v nástroji ESET Inspect Cloud.
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Počítače
Tento riadiaci panel vám ponúka prehľad informácií o klientskych zariadeniach (ich stav ochrany, operačné
systémy, stav aktualizácií a pod.).

Antivírusové detekcie
V tomto riadiacom paneli sú zobrazené informácie z antivírusových modulov pripojených bezpečnostných
produktov ESET (aktívne detekcie, detekcie za posledných 7/30 dní atď.).

Detekcie firewallom
Udalosti firewallu z pripojených klientskych zariadení – zoradené podľa závažnosti, času atď.

ESET aplikácie
Tento riadiaci panel zobrazuje základné informácie o nainštalovaných produktoch od spoločnosti ESET.

Ochrana s podporou cloudu
Tento riadiaci panel poskytuje prehľad reportov o ochrane s podporou cloudu (ESET LiveGrid® a v prípade, ak
máte vhodnú licenciu, tak aj ESET LiveGuard Advanced).

Akcie dostupné pre reporty riadiaceho panela
Zmena veľkosti panela

Kliknite na túto možnosť pre zobrazenie reportu na celú šírku obrazovky.

Obnoviť

Obnovenie šablóny reportu.

Stiahnuť

Ak chcete vygenerovať a stiahnuť report, kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Môžete si
vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ;
(bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si report stiahnete vo formáte CSV a v stĺpci, kde
by mal byť text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie vám odporúčame
stiahnuť report vo formáte PDF.

Zmeniť

Zmena šablóny reportu na inú zo zoznamu šablón.

Upraviť šablónu reportu Úprava už existujúcej šablóny reportu. Na túto možnosť sa vzťahujú rovnaké
nastavenia ako pri vytváraní novej šablóny reportu.
Nastaviť interval
obnovenia

Nastavenie vlastného intervalu obnovenia pre šablónu.

Naplánovať

Naplánovať report – môžete upravovať spúšťač plánovaného reportu, kritéria pre
potlačenie spúšťača a doručenie reportu. Všetky naplánované reporty sa zobrazia
po kliknutí na kartu Naplánované reporty.

Zmazať

Odstránenie šablóny reportu z riadiaceho panela.

Premenovať

Premenovanie šablóny reportu.

Táto bunka

Výber nového rozloženia pre daný riadiaci panel. Vykonaním zmeny budú z
riadiaceho panela odstránené aktuálne šablóny.

Povolenia na prístup k riadiacemu panelu
Používateľ musí mať na prácu s riadiacimi panelmi pridelené príslušné povolenie. V jednotlivých paneloch môžu
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byť použité len šablóny reportov zahrnuté v skupine, ku ktorej má používateľ pridelené prístupové práva. Pokiaľ
používateľ nemá pridelené povolenia pre Reporty a riadiace panely, nebudú sa mu v sekcii Riadiaci panel
zobrazovať žiadne údaje. Správca môže predvolene vidieť všetky údaje.
• Povolenie na Čítanie – používateľ s týmto povolením si môže prezerať šablóny reportov a ich kategórie.
Daný používateľ tiež môže generovať reporty na základe šablón reportov. Môže si taktiež prezerať svoje
riadiace panely.
• Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím
dostupných šablón reportov.
• Povolenie na Zápis – používateľ s týmto povolením môže vytvárať, upravovať a vymazávať šablóny
reportov a ich kategórie.
Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko.

Zobrazenie podrobností
Pomocou riadiaceho panela môžete zobraziť podrobné informácie (agregované údaje) a vykonávať súvisiace
akcie. Môžete interaktívne vyberať konkrétne položky zo súhrnu a zobraziť ich podrobnosti. Z celkového súhrnu
dát v správe tak môžete prejsť na podrobnejšie informácie týkajúce sa konkrétnej položky. Detaily správy sú
zväčša dostupné na viacerých úrovniach.
K dispozícii je niekoľko možností podrobného zobrazenia:
• Zobraziť Podrobné informácie – názov počítača a popis, názov statickej skupiny a pod. Zobrazí pôvodné
(nie agregované) dáta pre vybraný riadok.
• Zobraziť Iba „hodnota“ – zobrazia sa len údaje so zvolenou úrovňou závažnosti: Informácia, Kritické,
Bezpečnostné riziko, Bezpečnostné oznámenie atď.
• Rozšíriť stĺpec „hodnota“ – zobrazí agregované informácie (zvyčajne pre sumu, počet). Ak je napríklad v
stĺpci zobrazené iba číslo a kliknete na Rozšíriť stĺpec Počítač, zobrazia sa podrobné informácie o počítačoch.
• Zobraziť Na stránke počítačov (všetky) – presmeruje vás do sekcie Počítače (vo výsledku sa zobrazí len
100 položiek).

Akcie jediným kliknutím
Reporty s informáciami o objavených problémoch obsahujú dodatočné možnosti zobrazenia podrobností po
kliknutí na položku v tabuľke/grafe:
• „úloha pre vyriešenie označeného upozornenia“ – upozornenie môžete vyriešiť označením navrhnutej
úlohy, ktorá sa spustí hneď ako to bude možné.
Ak upozornenie nie je možné vyriešiť úlohou, avšak môže byť vyriešené nastavením politiky, zobrazia sa
nasledujúce možnosti:
oSpravovať politiky
oNová politika
• Hľadať na webe – pre označené upozornenie sa spustí vyhľadávanie pomocou vyhľadávača Google. Túto
možnosť môžete použiť v prípade, ak nie je dostupná žiadna súvisiaca akcia pre vyriešenie označeného
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upozornenia (úloha alebo nastavenie politiky).
Vo výsledku zobrazených podrobností bude len prvých 1 000 položiek.
Ak chcete vygenerovať a stiahnuť report, kliknite na tlačidlo Vygenerovať a stiahnuť. Môžete si vybrať formát .pdf
alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si report stiahnete
vo formáte CSV a v stĺpci, kde by mal byť text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie vám odporúčame
stiahnuť report vo formáte PDF.
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Počítače
Všetky klientske zariadenia, ktoré boli pridané do nástroja ESET PROTECT Cloud, sú zobrazené tu a sú rozdelené
do skupín. Každé zariadenie je zaradené do jednej statickej skupiny. Kliknutím na niektorú skupinu zo zoznamu (na
ľavej strane) sa napravo zobrazia klientske počítače zaradené do danej skupiny.
Nespravované počítače (klienty v sieti, ktoré nemajú nainštalovaného ESET Management Agenta alebo
bezpečnostný produkt spoločnosti ESET) sa zvyčajne zobrazujú v skupine Stratené a nájdené. Stav klienta, ktorý je
zobrazený v ESET PROTECT Cloud Web Console, je nezávislý od nastavení bezpečnostných produktov ESET na
danom kliente. To je dôvod, prečo aj v prípade, že určitý stav nie je zobrazený na kliente, je stále hlásený do ESET
PROTECT Cloud Web Console. Klienty môžete presúvať medzi jednotlivými skupinami pomocou podržania tlačidla
myši (drag and drop).
Kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie a vyberte si z nasledujúcich možností:
•

Počítače – počítače môžete pridať do zvolenej statickej skupiny.

•

Mobilné zariadenia – mobilné zariadenia môžete pridať do zvolenej statickej skupiny.

Kliknutím na konkrétne zariadenie otvoríte kontextové menu obsahujúce akcie, ktoré sú dostupné pre dané
zariadenie. Môžete tiež označiť začiarkavacie políčko vedľa zariadenia a kliknúť na tlačidlo Počítač v dolnom
paneli. Menu Počítač zobrazí rôzne možnosti v závislosti od typu zariadenia. Pre bližšie informácie o rôznych
typoch ikon a stavoch si pozrite Legendu ikon. Ak kliknete na číslo upozornení v stĺpci Upozornenia, v sekcii
Podrobnosti o počítači sa zobrazí zoznam upozornení.
Sekcia Naposledy pripojené zobrazuje dátum a čas posledného pripojenia spravovaného zariadenia. Zelená bodka
signalizuje, že sa počítač pripojil pred menej ako 10 minútami. Ak sa informácia Naposledy pripojené zvýrazní,
znamená to, že počítač sa nepripája.
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oŽltá (chyba) – počítač sa nepripája 2 – 14 dní.
oČervená (upozornenie) – počítač sa nepripája dlhšie ako 14 dní.
Aby ste predišli možným problémom s pripájaním, zaregistrované mobilné zariadenie by sa malo k ESET
PROTECT Cloud pripojiť aspoň raz za 15 dní. Táto informácia je uvedená v registračnom e‑maile.
Kliknutím na ikonu Inspect
si zobrazíte sekciu Počítače v ESET Inspect Cloud Web Console. ESET Inspect Cloud
je k dispozícii len v prípade, že máte licenciu na produkt ESET Inspect Cloud a ESET Inspect Cloud je pripojený
k ESET PROTECT Cloud. Používateľ Web Console potrebuje na prístup k nástroju ESET Inspect aspoň povolenie
na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.

Filtrovanie zobrazenia
Existujú rôzne spôsoby filtrovania vášho zobrazenia:
• Štandardný filter: Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname.
Zadajte hľadané reťazce alebo vyberte položky z roletového menu v poliach filtra a stlačte Enter. Aktívne filtre
sú zvýraznené modrou farbou.
• Ikony stavu vám umožňujú filtrovanie podľa závažnosti:
červená – Chyby,
žltá – Upozornenia,
zelená – OK a
sivá – Nespravované počítače. Tieto ikony zobrazujú aktuálny stav vašich produktov ESET na
konkrétnych klientskych počítačoch. Môžete použiť aj kombináciu týchto ikon ich zapnutím alebo vypnutím. Ak
si napríklad prajete zobraziť len počítače s varovaním, ponechajte označenú len
žltú ikonu (ostatné ikony
nesmú byť označené). Ak chcete, aby sa zobrazovali aj
upozornenia, aj
chyby, ponechajte zapnuté len
tieto dve ikony.
• Pomocou možnosti Pridať filter > Kategória produktov a následným použitím roletového menu môžete
zvoliť typy zariadení, ktoré budú zobrazené.
oMožnosť Všetky zariadenia zobrazí všetky klientske počítače bez filtrovania. Následne môžete zoznam
počítačov zúžiť použitím filtra, prípadne môžete použiť aj kombinácie filtrov.
oChránené produktom od spoločnosti ESET – zariadenie s nainštalovaným bezpečnostným produktom od
spoločnosti ESET.
oESET PROTECT Cloud – jednotlivé ESET PROTECT Cloud súčasti, ako napríklad Agent, RD Sensor, Server atď.
oIné – Shared Local Cache, Virtual Security Appliance, ESET Inspect Connector, ESET Full Disk Encryption.
• Zobraziť podskupiny – označte túto možnosť pre zobrazenie podskupín aktuálne zvolenej skupiny.
• Rozšírené filtre sa na obrazovke Počítače zobrazia ako rozbaľovací panel filtrov.

Rozšírené filtre zobrazujú ukážku hodnôt rôznych filtrov v reálnom čase a presný počet výsledkov pre vybrané
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filtre.
Pri filtrovaní veľkých skupín počítačov vám rozšírené filtre ukážu, ktoré hodnoty filtra vrátia zvládnuteľný počet
výsledkov, čo vám umožní oveľa rýchlejšie nájsť správne zariadenia.
Filter aplikujete kliknutím na konkrétnu položku v stĺpci. Aplikované filtre sa zobrazujú v hornej časti rozšírených
filtrov ako modré bubliny. Kliknutím na aplikovaný filter prepnete režim filtrovania z rovná sa na nerovná sa
a opačne.

Pre zoradenie hodnôt v stĺpci kliknite na ikonu ozubeného kolesa , prípadne kliknite na ikonu ozubeného
kolesa
v hornej časti rozšírených filtrov. Pomocou sprievodcu môžete upraviť zobrazené stĺpce ( pridať,
odstrániť,
zmeniť poradie). Stĺpce môžete upraviť aj metódou drag-and-drop. Kliknutím na tlačidlo
Obnoviť obnovíte stĺpce tabuľky do predvoleného stavu (predvolené dostupné stĺpce v predvolenom poradí).
Rozšírené filtre je možné používať len pri statických skupinách. Dynamické skupiny rozšírené filtre
nepodporujú.
• Použite dynamické skupiny alebo reporty na pokročilejšie filtrovanie.
• Ak chcete nájsť počítače označené ako Master pre klonovanie, kliknite na Pridať filter, vyberte Master pre
klonovanie a označte políčko vedľa filtra Master pre klonovanie.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.
Ak v zozname nemôžete nájsť určitý počítač, ale s istotou viete, že vo vašej ESET PROTECT Cloud
infraštruktúre sa nachádza, v prvom rade sa ubezpečte, že sú vypnuté všetky filtre.

Podrobnosti o počítači
Ak si chcete pozrieť podrobnosti o konkrétnom počítači, vyberte klientsky počítač v statickej alebo dynamickej
skupine a kliknite na Podrobnosti alebo na názov počítača. V pravej časti sa zobrazí bočný panel s Náhľadom
počítača.
Kliknutím na ikonu Inspect
si zobrazíte sekciu Počítače v ESET Inspect Cloud Web Console. ESET Inspect Cloud
je k dispozícii len v prípade, že máte licenciu na produkt ESET Inspect Cloud a ESET Inspect Cloud je pripojený
k ESET PROTECT Cloud. Používateľ Web Console potrebuje na prístup k nástroju ESET Inspect aspoň povolenie
na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.
Okno s informáciami sa skladá z nasledujúcich častí:
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Prehľad:
Počítač
• Kliknutím na ikonu
môžete zmeniť názov počítača, prípadne upraviť jeho popis. Ak už existuje
spravovaný počítač s rovnakým názvom, môžete použiť možnosť Povoliť duplicitné názvy.
• Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
• FQDN – úplný názov domény počítača.
• Nadradená skupina – môžete zmeniť nadradenú statickú skupinu počítača.
• IP – IP adresa počítača.
• Počet aplikovaných politík – kliknite na číslo pre zobrazenie zoznamu aplikovaných politík.
• Člen dynamických skupín – zoznam dynamických skupín, v ktorých sa klientsky počítač nachádzal počas
poslednej replikácie.

Hardvér
V tejto časti nájdete zoznam kľúčových parametrov hardvéru, informácie o operačných systémoch a unikátne
identifikátory. Po kliknutí na túto dlaždicu sa zobrazí karta Podrobnosti – Hardvér. Prečítajte si aj kapitolu
o inventári hardvéru.

Upozornenia
• Upozornenia – odkaz na zoznam problémov týkajúcich sa daného počítača.
• Počet nevyriešených detekcií – táto položka zobrazuje počet nevyriešených detekcií. Kliknutím na počet sa
zobrazí zoznam nevyriešených detekcií.
• Čas posledného pripojenia – Sekcia Naposledy pripojené zobrazuje dátum a čas posledného pripojenia
spravovaného zariadenia. Zelená bodka signalizuje, že sa počítač pripojil pred menej ako 10 minútami. Ak sa
informácia Naposledy pripojené zvýrazní, znamená to, že počítač sa nepripája.
oŽltá (chyba) – počítač sa nepripája 2 – 14 dní.
oČervená (upozornenie) – počítač sa nepripája dlhšie ako 14 dní.
• Čas posledného spustenia – zobrazuje dátum a čas posledného spustenia spravovaného zariadenia.
Na spravovanom počítači musí byť spustený ESET Management Agent vo verzii 10.0 alebo novšej, aby sa
zobrazil čas posledného spustenia. V prípade staršej verzie agenta sa zobrazí n/a.
• Čas poslednej kontroly – informácia o čase poslednej kontroly.
• Detekčné jadro – verzia detekčného jadra na cieľovom zariadení.
• Aktualizovaný – stav aktualizácie.
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Produkty a licencie
V tejto časti nájdete zoznam súčastí ESET nainštalovaných na danom počítači. Po kliknutí na túto dlaždicu sa
zobrazí karta Podrobnosti – Produkty a licencie.

Šifrovanie
Sekcia šifrovania je viditeľná len na pracovných staniciach, ktoré podporujú ESET Full Disk Encryption.
• Kliknutím na Šifrovať počítač spustite Sprievodcu šifrovaním.
• Keď je šifrovanie aktívne, kliknite na možnosť Spravovať, aby ste mohli spravovať možnosti šifrovania.
• Ak sa používateľ nemôže prihlásiť pomocou hesla alebo pre technický problém nie je možné pristúpiť
k zašifrovaným dátam na pracovnej stanici, správca môže spustiť proces obnovenia šifrovania.

ESET LiveGuard Advanced
Na tejto dlaždici nájdete základné informácie o službe. Môže byť zobrazená v dvoch rôznych stavoch:
• Biela – predvolený stav. Po aktivovaní ESET LiveGuard Advanced a pri používaní služby zostáva dlaždica
biela.
• Žltá – ak nastane problém súvisiaci so službou ESET LiveGuard Advanced, dlaždica sa sfarbí do žlta a
zobrazí sa na nej informácia o probléme.
Dostupné akcie:
• Zapnúť – táto možnosť je dostupná po importovaní produktovej licencie. Kliknutím vytvoríte úlohu na
aktiváciu produktu a nastavíte politiku, ktorá na zariadení zapne ESET LiveGuard Advanced.
Každé zariadenie s ESET LiveGuard Advanced musí mať zapnutý reputačný systém ESET LiveGrid®
a systém spätnej väzby ESET LiveGrid®. Skontrolujte politiky svojho zariadenia.
• Odoslané súbory – odkaz na sekciu Odoslané súbory.
• Viac informácií – odkaz na produktovú stránku.

Používatelia
• Prihlásení používatelia (iba počítače) – doména a používateľské meno prihlásených používateľov na
zariadení.
• Priradení používatelia
oKliknutím na možnosť Priradiť používateľa priradíte k tomuto zariadeniu používateľa.
V rámci jednej operácie je možné počítaču priradiť najviac 200 používateľov.
oAk chce zrušiť priradenie používateľa, kliknite na ikonu

.

oAk chcete zobraziť podrobnosti účtu priradeného používateľa, kliknite na jeho používateľské meno.
136

Umiestnenie
Táto dlaždica je dostupná len pre mobilné zariadenia. Zariadenia v rámci služby iOS Apple Business Manager
(ABM) je možné lokalizovať, iba ak je aktivovaný Režim strateného zariadenia.

Virtualizácia
Dlaždica sa objaví po tom, ako označíte počítač ako master pre klonovanie, pričom zobrazuje nastavenia VDI.
Kliknutím na ikonu ozubeného kolieska môžete nastavenia VDI zmeniť.

V spodnej časti sú dostupné nasledujúce tlačidlá:
• Kliknutím na tlačidlo Izolácia od siete spustíte na počítači klientske úlohy súvisiace s izoláciou počítača od
siete:
o

Izolovať od siete

o

Ukončiť izoláciu od siete

• Tlačidlo Virtualizácia je možné využiť v prípade, ak chcete pripraviť počítač na klonovanie. Vyžaduje sa to pri
klonovaní počítačov alebo pri zmene ich hardvéru.
oOznačiť ako master pre klonovanie
oVypnúť detekciu hardvéru – trvalé vypnutie detekcie zmeny hardvéru. Túto akciu nie je možné vrátiť späť!
oZrušiť označenie ako master pre klonovanie – pomocou tejto možnosti zrušíte príznak mastra. Ak
použijete túto možnosť, pri každom ďalšom klonovaní tohto počítača sa zobrazí otázka.
Detekcia hardvérového odtlačku nie je podporovaná na nasledujúcich systémoch:
• Linux, macOS, Android a iOS
• Systémy spravované cez ESET Virtual Agent Host (ESET Virtualization Security)
• Počítače, na ktorých nie je nainštalovaný ESET Management Agent

Konfigurácia
Konfigurácia – táto karta obsahuje zoznam konfigurácií nainštalovaných produktov ESET (ESET Management
Agent, ESET Endpoint atď.). Sú dostupné tieto akcie:
• Kliknutím na tlačidlo Požiadať o konfiguráciu môžete vytvoriť úlohu pre ESET Management Agenta na
zhromaždenie konfigurácií spravovaných produktov. Po doručení úlohy ESET Management Agentu je daná
úloha okamžite vykonaná a výsledky sú doručené na ESET PROTECT Cloud Server pri ďalšom pripojení.
Následne si budete môcť pozrieť zoznam konfigurácií spravovaných produktov.
• Otvorte konfiguráciu cez kontextové menu a prekonvertujte ju na politiku. Kliknite na konfiguráciu pre jej
zobrazenie.
• Po otvorení konfigurácie ju môžete prekonvertovať na politiku. Kliknite na možnosť Konvertovať na
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politiku – aktuálna konfigurácia bude dostupná prostredníctvom Sprievodcu vytváraním novej politiky a vy
ju budete môcť upraviť a uložiť ako novú politiku.
• Konfiguráciu si môžete stiahnuť na účely riešenia problémov. Kliknite na požadovanú konfiguráciu a
následne v roletovom menu kliknite na možnosť Stiahnuť pre diagnostiku.
Aplikované politiky – táto karta obsahuje zoznam politík uplatnených na daný počítač. Ak ste použili politiku pre
produkt ESET alebo funkciu produktu ESET, ktorý nie je na danom počítači nainštalovaný, uvedená politika bude
neaktívna (označená šedou).
Zobrazené budú politiky priradené k zvolenému zariadeniu, ako aj politiky uplatnené na skupiny, do ktorých
dané zariadenie patrí.
Ikona zámku
sa zobrazí pri politikách, ktoré nie je možné upravovať. Ide o niektoré vstavané politiky
(napríklad politika Automatických aktualizácií alebo politiky súvisiace s ESET LiveGuard) a politiky, ktoré
používateľ nemôže meniť, pretože k nim nemá povolenie na zápis, ale iba na čítanie.
Možnosť
Spravovať politiky vám umožňuje spravovať, upravovať, priraďovať a odstraňovať politiky. Politiky sa
uplatňujú na základe poradia (stĺpec Poradie politík). Ak chcete zmeniť prioritu uplatnenia konkrétnej politiky,
označte začiarkavacie políčko vedľa politiky a kliknite na Uplatniť skôr alebo Uplatniť neskôr.
Uplatnené vylúčenia – táto karta obsahuje zoznam vylúčení aplikovaných na daný počítač.

Protokoly (iba pre počítače)
• SysInspector – kliknite na možnosť Požiadať o protokol (iba Windows), čím spustíte na zvolených
klientskych zariadeniach úlohu na Vyžiadanie SysInspector protokolu. Po dokončení úlohy sa v zozname
protokolov ESET SysInspector objaví nový protokol. Kliknite na protokol v zozname pre zobrazenie
podrobností.
• Log Collector – kliknite na Spustiť ESET Log Collector pre spustenie diagnostickej úlohy. Po dokončení
úlohy pribudne v zozname protokolov nový protokol. Kliknite na protokol v zozname pre jeho stiahnutie.
• Diagnostické protokoly – kliknite na možnosť Diagnostika > Zapnúť pre spustenie diagnostického režimu
na aktuálnom zariadení. Pri aktívnom diagnostickom režime bude klientsky počítač odosielať všetky
protokoly na ESET PROTECT Cloud Server. Všetky protokoly budú k dispozícii 24 hodín. Protokoly sú
rozdelené do piatich kategórií: Protokol spamu, protokol firewallu, protokol HIPS, protokol správy
zariadení a protokol webovej kontroly. Ak chcete vypnúť diagnostický režim, kliknite na Diagnostika >
Vypnúť.
Maximálna povolená veľkosť súboru na doručenie protokolu je 15 MB na zariadenie. Protokoly sú dostupné
vo Web Console v sekcii Podrobnosti > Protokoly. Ak majú protokoly zozbieravané prostredníctvom úlohy
viac než 15 MB, úloha zlyhá. V prípade zlyhania úlohy môžete:
• zozbierať protokoly lokálne na zariadení,
• zmeniť úroveň podrobnosti protokolov a pokúsiť sa spustiť úlohu znova:
opre cieľové počítače Windows použite parameter /Targets:EraAgLogs len na zozbieranie protokolov
ESET Management Agenta,
opre cieľové počítače Linux/macOS použite parameter --no-productlogs na vylúčenie protokolov
z nainštalovaného bezpečnostného produktu ESET.
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Vykonania úloh
V tejto časti nájdete zoznam všetkých vykonaných úloh. Môžete použiť filter na zúženie výsledkov vyhľadávania,
prejsť na detaily, upravovať, duplikovať, vymazať alebo spustiť úlohu.

Nainštalované aplikácie:
V tejto časti nájdete zoznam nainštalovaných programov na klientskom zariadení vrátane informácií o verzii,
veľkosti, bezpečnostnom stave atď. Pomocou politiky upravujúcej nastavenia Agenta môžete zapnúť nahlasovanie
aplikácií tretích strán (teda aplikácií, ktoré nie sú od spoločnosti ESET).
Ak chcete odinštalovať niektorú aplikáciu, označte ju a kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
• Budete vyzvaný na zadanie Parametrov odinštalovania. Ide o voliteľné parametre príkazového riadka pre
inštalátor (inštalačný balík). Parametre odinštalovania sú unikátne pre každý inštalátor softvéru.
Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii pre príslušný produkt.
• Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického
reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete aj vynechať a namiesto toho reštartovať
klientsky počítač manuálne. V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri
reštartovaní/vypnutí. Na počítači musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej
a bezpečnostný produkt ESET, ktorý podporuje toto nastavenie.
Ak odinštalujete ESET Management Agenta z klientskeho počítača, zariadenie už nebude spravované
prostredníctvom nástroja ESET PROTECT Cloud:
• Bezpečnostný produkt ESET si môže ponechať niektoré nastavenia aj napriek tomu, že ESET Management
Agent bol už odinštalovaný.
• Ak je agent chránený heslom, nebude možné ho odinštalovať. Predtým, ako zrušíte spravovanie
zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia, ktoré si nechcete ponechať
(napríklad ochranu heslom), naspäť na predvolené nastavenia.
• Všetky úlohy spustené na agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo
Zlyhalo nemusia byť pre túto úlohu zobrazené v ESET PROTECT Cloud Web Console presne. Závisí to od
replikácie.
• Po odinštalovaní agenta môžete spravovať svoj bezpečnostný produkt prostredníctvom integrovaného
EGUI alebo eShell.
Ak je dostupná aktualizácia pre produkt ESET, môžete ju vykonať kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ESET
produkty.
• ESET PROTECT Cloud podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných
počítačoch.
• iOS zariadenia hlásia zoznam nainštalovaného softvéru do ESET PROTECT Cloud raz za deň. Používateľovi
nie je umožnené vynútiť obnovenie zoznamu.

Upozornenia
V tejto časti nájdete zoznam upozornení a ich podrobnosti: problém, stav, produkt, výskyt, závažnosť atď. Prístup
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k tomuto zoznamu je tiež možný priamo zo sekcie Počítače, a to kliknutím na počet upozornení v stĺpci
Upozornenia. Upozornenia môžete vyriešiť jediným kliknutím.

Otázky (iba pre počítače)
Na karte Otázky nájdete zoznam otázok súvisiacich s klonovaním počítačov. Podrobnejšie informácie o riešení
otázok súvisiacich s klonovanými alebo zmenenými počítačmi nájdete na nasledujúcom odkaze.

Hrozby a karanténa
• Detekcie – štandardne sú zobrazené všetky typy detekcií, ale môžete ich filtrovať podľa konkrétnych
typov: Kategória detekcií –
Antivírus,
Blokované súbory,
ESET Inspect,
Firewall,
HIPS a
Webová ochrana.
• Karanténa – zoznam detekcií umiestnených v karanténe s podrobnosťami, ako napr. názov detekcie, typ
detekcie, názov objektu, veľkosť, prvý výskyt, počet, dôvod používateľa atď.

Podrobnosti
• Základné – informácie o zariadení, ako napr. operačný systém, typ, verzia, sériové číslo, FQDN atď. Ďalej tu
nájdete informácie o tom, či je počítač potlačený, či je spravovaný, čas poslednej aktualizácie a počet
aplikovaných politík.
• Hardvér – informácie o hardvéri zariadenia, výrobcovi a modeli, procesore, pamäti RAM, úložisku (vrátane
kapacity a voľného miesta) a periférnych zariadeniach, ako aj informácie o konfigurácii siete (IPv4, IPv6,
podsieť, sieťový adaptér atď.). Prečítajte si aj kapitolu o inventári hardvéru.
• Produkty a licencie – informácie o aktuálnej verzii detekčného jadra, verziách bezpečnostných produktov
ESET nainštalovaných na zariadeniach, ako aj informácie o aktuálne používaných licenciách.
• Šifrovanie – ak používate ESET Full Disk Encryption, pozrite si prehľad stavu šifrovania disku.

Náhľad počítača
V sekcii Počítače kliknite na názov počítača, čím si v pravej časti zobrazíte bočný panel s Náhľadom počítača.
Náhľad počítača ponúka najdôležitejšie informácie o vybranom počítači.
Ako používať náhľad počítača:
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•

Zobraziť podrobnosti – otvorí sa okno Podrobnosti o počítači.

•

Ďalší – v paneli Náhľad počítača sa zobrazí ďalšie zariadenie.

•

Predošlý – v paneli Náhľad počítača sa zobrazí predošlé zariadenie.

•
Spravovať obsah podrobností o počítači – umožňuje spravovať, ktoré sekcie bočného panelu Náhľad
počítača sa budú zobrazovať a v akom poradí.
•

Zavrieť – zatvorí sa bočný panel Náhľad počítača.

Odstránenie počítača zo správy
Ak chcete odstrániť zariadenie zo správy, kliknite na Počítače, vyberte zariadenie a kliknite na
Spravovať >
Odstrániť. V dialógovom okne sa zobrazia kroky potrebné na odstránenie vybraného počítača zo správy.
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Pred pokračovaním na ďalší krok sa uistite, že ste úspešne dokončili predchádzajúci krok. Je to dôležité pre
správne odstránenie zariadenia.
1. Vynulovanie nastavení pre Endpoint – kliknite na Spravovať politiky a odstráňte všetky aplikované politiky,
aby bolo možné spravovať lokálne zariadenie. Viac informácií nájdete v časti Pravidlá odstraňovania politík v
kapitole Politiky. Ak je nastavené heslo na ochranu prístupu ku konfigurácii produktu ESET určeného pre
koncové zariadenia, kliknutím na položku Deaktivovať heslo priraďte vybranému počítaču politiku Vypnúť
ochranu bezpečnostných nastavení heslom. Môžete tiež vytvoriť a priradiť počítaču novú politiku na
odstránenie hesla (vyberte možnosť nastavenia hesla, avšak žiadne heslo nezadávajte). V prípade počítačov
šifrovaných pomocou ESET Full Disk Encryption postupujte podľa krokov na dešifrovanie.
2. Zastaviť správu počítača – spustite úlohu Ukončiť spravovanie alebo odinštalujte ESET Management
Agenta/bezpečnostný produkt ESET lokálne na počítači. Týmto sa ukončí spojenie medzi počítačom a
produktom ESET PROTECT Cloud.
3. Odstrániť počítač z databázy – keď ste si istý, že počítač sa už nepripája k ESET PROTECT Cloud, môžete ho
odstrániť zo zoznamu spravovaných zariadení.
• Zaškrtnite možnosť Chcem deaktivovať nainštalované ESET produkty pre odstránenie licencie zo všetkých
ESET produktov nainštalovaných na zvolenom počítači. Prečítajte si tiež o deaktivácii firemných produktov
ESET.
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Skupiny
Skupiny je možné chápať ako priečinky, do ktorých sú triedené počítače a ostatné objekty.
Pre počítače a zariadenia môžete používať prednastavené skupiny a šablóny skupín alebo vytvárať svoje vlastné.
Klientske počítače je možné do skupín pridávať. To vám umožňuje vytvoriť štruktúru počítačov podľa svojich
predstáv a potrieb. Počítače môžete pridať do statickej skupiny.
Statické skupiny sú spravované manuálne. Dynamické sú usporiadané automaticky, na základe špecifických kritérií
definovaných v šablóne. Ak sú počítače zaradené do skupín, môžete k týmto skupinám priradiť politiky, úlohy,
nastavenia. Politika, úloha alebo nastavenia budú použité pre všetky vzdialené počítače z tejto skupiny. Sú
dostupné dva typy skupín:

Statické skupiny
Statické skupiny sú skupiny s manuálne zvolenými počítačmi a objektmi. Členov tejto skupiny je možné
pridať/odstrániť len manuálne, nie automaticky na základe dynamických kritérií. Každý objekt môže byť zahrnutý
len v jednej statickej skupine. Statickú skupinu je možné vymazať len v prípade, že v nej nie sú zahrnuté žiadne
objekty.

Dynamické skupiny
Dynamické skupiny sú skupiny zariadení, ktoré boli do konkrétnej dynamickej skupiny pridané na základe určitých
kritérií (do dynamických skupín sa iné objekty, ako napr. úlohy a politiky, nezaraďujú). Ak klientske zariadenie
nespĺňa podmienku skupiny, bude zo skupiny odstránené. Počítače, ktoré spĺňajú podmienky, budú pridané do
skupiny automaticky (preto tieto skupiny nesú názov „dynamické“).
Kliknite na ikonu
vedľa názvu skupiny pre zobrazenie podrobností skupiny a dostupných akcií, ktoré je možné
pre danú skupinu vykonať.
Počítače, ktoré patria do skupiny, sú zobrazené v pravej časti.

Akcie so skupinami
Prejdite do sekcie Počítače a vyberte skupinu, ktorú chcete spravovať. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa
vedľa názvu skupiny. Zobrazí sa ponuka s nasledujúcimi možnosťami:
Akcia so skupinou
Zobraziť
podrobnosti

Statické
skupiny

Popis akcie so skupinou
Poskytuje prehľad vybranej skupiny.

Dynamické
skupiny

✔

✔

✔

✔

Vybraná skupina bude prednastavenou nadradenou
skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete
neskôr zmeniť pri vytváraní novej statickej skupiny.

✔

X

Nova dynamická Vybraná skupina bude prednastavenou nadradenou
skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete
skupina
neskôr zmeniť pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

✔

✔

Protokol auditu Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.
Nová statická
skupina
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Akcia so skupinou

Nové oznámenie Vytvorenie nového oznámenia.
Úlohy

Riešenia
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Statické
skupiny

Popis akcie so skupinou

Dynamické
skupiny

X

✔

Vyberte klientske úlohy, ktoré majú byť spustené na
zariadeniach v tejto skupine:
Kontrolovať – spustenie úlohy Manuálna kontrola na
všetkých klientskych zariadeniach nachádzajúcich sa vo
vybranej skupine.
Aktualizovať:
•
Aktualizovať moduly – spustenie úlohy Aktualizácia
modulov (aktualizácia bude spustená manuálne).
•
Aktualizovať produkty ESET – spustenie úlohy Inštalácia
softvéru na počítačoch s neaktuálnymi bezpečnostnými
produktmi ESET.
•
Aktualizovať operačný systém – spustenie úlohy
Aktualizácia operačného systému na počítačoch vo vybranej
skupine.
Mobil – viac informácií nájdete v kapitole Anti-Theft akcie.
•
Znova zaregistrovať – opätovné zaregistrovanie
mobilného zariadenia.
•
Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného
zariadenia.
•
Zamknúť – zariadenie bude uzamknuté po zachytení
✔
podozrivej aktivity alebo v prípade, že je označené ako
stratené.
•
Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.
•
Odstrániť prístupový kód – umožňuje odstránenie
prístupového kódu zo zariadenia iOS/iPadOS.
•
Siréna/Zvuk v režime strateného zariadenia – vzdialené
spustenie hlučnej sirény, a to aj v prípade, že je na zariadení
vypnutý zvuk.
•
Obnoviť výrobné nastavenia – všetky dáta uložené
na zariadení budú natrvalo vymazané.
Spustiť úlohu – vyberte jednu alebo viacero klientskych
úloh a spustite ich na vybranom zariadení.
Nová úloha – vytvorenie novej klientskej úlohy. Vyberte
úlohu a nastavte pre danú úlohu obmedzenie (voliteľné).
Úloha bude zaradená do poradia úloh čakajúcich na
vykonanie podľa jej nastavení.
Táto možnosť okamžite spustí úlohu, ktorú vyberiete zo
zoznamu dostupných úloh. Pre túto úlohu nie je dostupný
spúšťač, pretože bude vykonaná okamžite.
Nedávne úlohy – zoznam nedávno použitých klientskych
úloh pre všetky skupiny a počítače.

✔

Zapnúť ESET Inspect – kliknutím na ikonu
vedľa
statickej skupiny a výberom možnosti
Riešenia >
Zapnúť ESET Inspect aktivujete a povolíte používanie ESET
Inspect na danom počítači.
✔
Zapnúť ESET LiveGuard –Kliknutím na počítač alebo ikonu
ozubeného kolieska
vedľa statickej skupiny a výberom
možnosti
Riešenia >
Zapnúť ESET LiveGuard aktivujete
a povolíte ESET LiveGuard Advanced.

X

Akcia so skupinou

Statické
skupiny

Popis akcie so skupinou

Reporty

Vyberte si a vytvorte report zo zvolenej skupiny.

Spravovať
politiky

Spravujte politiky priradené k vybranej skupine.

Dynamické
skupiny

✔

X

✔

✔

Upraviť

Úprava vybranej skupiny. Zobrazia sa rovnaké nastavenia ako
✔
pri vytváraní novej skupiny (statickej alebo dynamickej).

✔

Presunúť

Premiestnenie vybranej skupiny do inej skupiny alebo
podskupiny.

✔

✔

Vymazať

Odstránenie vybranej skupiny.

✔

✔

X

✔

Umožňuje importovať zoznam (zvyčajne textový súbor)
počítačov ako členov vybraných skupín a podskupín. Ak je už
✔
počítač členom danej skupiny, vyberte akciu, ktorá bude
vykonaná v prípade konfliktu (duplikáty).

X

Pomocou tejto možnosti môžete exportovať členy vybranej
skupiny (a podskupiny) ako zoznam (.txt súbor). Tento
zoznam môžete neskôr importovať alebo ho použiť na
kontrolu.

✔

X

Active Directory Použite vygenerovaný prístupový token na autentifikáciu
nástroja ESET Active Directory Scanner pre pripojenie k ESET
Scanner
✔
PROTECT Cloud a synchronizáciu Active Directory s vybranou
statickou skupinou.

X

Zmena úrovne priority dynamickej skupiny.
Aplikovať skôr
Aplikovať neskôr
Import

Exportovať

Podrobnosti skupiny
Ak vyberiete v kontextovom menu skupiny možnosť

Zobraziť podrobnosti, zobrazí sa prehľad vybranej skupiny:

Prehľad:
V sekcii Prehľad môžete kliknutím na ikonu
upraviť nastavenia skupiny, prípadne môžete Pridať popis. Nájdete
tu informácie o umiestnení skupiny, jej nadradenej skupine, prípadne podradených skupinách. Ak je zvolená
skupina dynamickou skupinou, môžete tu tiež vidieť dostupné operácie a pravidlá, podľa ktorých sú počítače
vyhodnocované a priraďované k danej skupine.

Úlohy
V tejto časti môžete vidieť a upravovať klientske úlohy priradené k danej skupine.

Politiky
Ku skupine môžete priradiť existujúcu politiku alebo vytvoriť novú politiku. V tejto časti môžete vidieť a upravovať
politiky priradené k danej skupine.
Zobrazujú sa len politiky, ktoré sú priradené k zvolenej skupine. Nie sú však zobrazené politiky uplatnené na
jednotlivé počítače v danej skupine.
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Politiky sa uplatňujú na základe poradia (stĺpec Poradie politík). Ak chcete zmeniť prioritu uplatnenia konkrétnej
politiky, označte začiarkavacie políčko vedľa politiky a kliknite na Uplatniť skôr alebo Uplatniť neskôr.

Upozornenia
V tejto časti nájdete zoznam upozornení prichádzajúcich z počítačov, ktoré patria do danej skupiny. Upozornenia
môžete vyriešiť jediným kliknutím.

Vylúčenia
Zoznam vylúčení aplikovaných na skupinu.

Statické skupiny
Statické skupiny sa používajú:
• na triedenie zariadení a vytváranie hierarchického usporiadania skupín a podskupín,
• na triedenie objektov,
• ako domáce skupiny pre používateľov.
Domáca skupina sa deteguje automaticky na základe priradených sád povolení aktuálne prihláseného
používateľa.

Príklad:
Aktuálne prihlásený používateľ má povolenie na zápis ku klientskej úlohe Inštalácia softvéru a jeho domáca
skupina je „Oddelenie 1“. Pri vytváraní novej klientskej úlohy na Inštaláciu softvéru sa skupina
„Oddelenie 1“ automaticky vyberie ako domáca skupina pre práve vytváranú úlohu.
Ak vám predvolená domáca skupina nevyhovuje, môžete ju manuálne zmeniť.
Statické skupiny je možné vytvárať iba manuálne. Zariadenia môžu byť manuálne presúvané do skupín. Každý
počítač alebo mobilné zariadenie môže byť súčasťou len jednej statickej skupiny. Správa statických skupín je
dostupná prostredníctvom akcií so skupinami.
Existujú dve predvolené statické skupiny:
• Všetko – hlavná skupina pre všetky zariadenia v sieti ESET PROTECT Cloud Servera. Všetky objekty
vytvorené správcom sú štandardne zahrnuté v tejto skupine. Táto skupina je vždy zobrazená a nie je možné
ju premenovať. Prístup do tejto skupiny dáva používateľom automaticky prístup aj od všetkých jej
podskupín; prideľovanie prístupových práv do tejto skupiny je preto potrebné vždy dobre zvážiť.
• Stratené a nájdené – podskupina skupiny Všetko. Každý nový počítač, ktorý sa po prvýkrát pripojí na ESET
PROTECT Cloud Server, je automaticky zobrazený v tejto skupine. Túto skupinu je možné premenovať alebo
kopírovať, ale nie je možné ju odstrániť alebo presunúť.
Ak chcete počítač presunúť do inej statickej skupiny, kliknite na daný počítač, vyberte možnosť
skupiny, vyberte cieľovú statickú skupinu a kliknite na OK.
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Presunúť do

Statickú skupinu je možné odstrániť len v prípade, že sú splnené tieto podmienky:
• Používateľ má pre túto skupinu pridelené povolenie na zápis,
• Skupina je prázdna.
Pokaľ daná statická skupina obsahuje nejaké objekty, odstránenie skupiny nebude možné. Tlačidlo filtra s
názvom Prístupová skupina je umiestnené v každej sekcii s objektmi (napr. Inštalátory).
Kliknite na Vybrať pre zvolenie statickej skupiny – v príslušnej sekcii sa
následne zobrazia iba objekty, ktoré sú súčasťou zvolenej skupiny. Tento filter umožňuje používateľovi
jednoducho pracovať s objektmi patriacimi do jednej zvolenej skupiny.

Vytvorenie novej statickej skupiny
Pre vytvorenie novej statickej skupiny kliknite na Počítače, vyberte ikonu
možnosť Nová statická skupina.

vedľa statickej skupiny a zvoľte

Základné
Zadajte Názov a Popis pre novú skupinu. V prípade potreby môžete zmeniť Nadradenú skupinu. Štandardne je
nadradenou skupinou skupina, ktorú ste označili pri vytváraní novej statickej skupiny. Ak chcete zmeniť
nadradenú skupinu, kliknite na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu a označte príslušnú nadradenú skupinu zo
stromovej štruktúry. Nadradená skupina novej statickej skupiny musí byť tiež statická skupina. Statická skupina
nemôže byť súčasťou dynamickej skupiny. Pre vytvorenie novej statickej skupiny kliknite na Dokončiť.
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Export statických skupín
Exportovanie zoznamu počítačov nachádzajúcich sa v ESET PROTECT Cloud štruktúre je jednoduché. Môžete
exportovať zoznam a zálohovať ho tak, aby ste mohli daný zoznam kedykoľvek importovať späť, napríklad, ak
chcete obnoviť štruktúru skupiny.
Statické skupiny musia obsahovať aspoň jeden počítač. Exportovanie prázdnej skupiny nie je možné.
1. Kliknite na Počítače a označte statickú skupinu, ktorú chcete exportovať.
2. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a vyberte možnosť
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Export.

3. Ak vybraná statická skupina obsahuje podskupiny s počítačmi, počítače môžete exportovať aj z podskupín.

4. Exportovaný súbor bude uložený vo formáte .txt.
Dynamické skupiny nemôžu byť exportované, pretože dynamická skupina len odkazuje na počítače, ktoré
spĺňajú kritériá definované v jej šablóne.

Import statickej skupiny
Exportované súbory zo statických skupín môžu byť importované späť do ESET PROTECT Cloud Web Console a
zahrnuté do vašej existujúcej skupinovej štruktúry.
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1.Kliknite na Počítače a vyberte akúkoľvek statickú skupinu.
2.Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a vyberte možnosť

Import.

3.Kliknite na Vybrať súbor a prejdite na požadovaný .txt súbor.
4.Označte súbor a kliknite na Otvoriť. Názov súboru je zobrazený v textovom poli.
5.Vyberte si jednu z nasledujúcich možností riešenia konfliktov:
• Nevytvárať ani nepremiestňovať žiadne zariadenia v prípade, že boli v štruktúre nájdené rovnaké
záznamy.
Ak už statická skupina existuje a počítače zo súboru .txt sa už v danej skupine nachádzajú, nebudú tieto
počítače importované. Používateľ bude o tejto skutočnosti informovaný.
• Premiestniť existujúce zariadenia v prípade, že ešte neexistujú v importovaných cestách. Ak je to
možné, ponechať v rovnakej ceste iba spravované zariadenia.
Ak už statická skupina existuje a počítače zo súboru .txt sa už v danej skupine nachádzajú, je potrebné
premiestniť počítače do inej statickej skupiny pred tým, ako bude vykonaný import. Po importovaní budú
tieto počítače presunuté späť do pôvodných skupín, z ktorých boli presunuté.
• Duplikovať existujúce zariadenia v prípade, že ešte neexistujú v importovaných cestách.
Ak už statická skupina existuje a počítače zo súboru .txt sa už v danej skupine nachádzajú, duplikáty týchto
počítačov budú vytvorené v rovnakej statickej skupine. Pôvodný počítač bude zobrazený s úplnými
informáciami a jeho duplikát bude zobrazený len s názvom počítača.
6.Kliknite na možnosť Importovať budú importované statické skupiny a počítače zo súboru.
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Strom statických skupín pre ESET Business
Account/ESET MSP Administrator
Pri nasadení ESET PROTECT Cloud prostredníctvom portálu ESET Business Account sa štruktúra vašej spoločnosti
(vrátane lokalít) prenesie z ESET Business Account a zobrazí sa v strome statických skupín (nová funkcia v ESET
PROTECT Cloud verzie 3.4).
Pri nasadení ESET PROTECT Cloud prostredníctvom portálu ESET MSP Administrator dôjde k preneseniu štruktúry
z portálu ESET MSP Administrator do stromu statických skupín. Prečítajte si viac o ESET PROTECT Cloud pre
poskytovateľov spravovaných služieb.

Stromová štruktúra statických skupín pre ESET Business Account/ESET
MSP Administrator
Stromovú štruktúru statických skupín z portálu ESET Business Account/ESET MSP Administrator si môžete pozrieť
vo webovej konzole v sekcii Počítače po rozbalení časti Všetko >
Spoločnosti.

V časti

Spoločnosti môžete vidieť:

•
štruktúru ESET Business Account – ak ste nasadili ESET PROTECT Cloud prostredníctvom portálu ESET
Business Account.
•
štruktúru ESET MSP Administrator – ak ste nasadili ESET PROTECT Cloud prostredníctvom portálu ESET
MSP Administrator.
• Obe stromové štruktúry – ak ste nasadili ESET PROTECT Cloud prostredníctvom zmiešaného účtu.
Ak máte účet ESET MSP Administrator, podrobné informácie nájdete v kapitole Štruktúra entít v MSP.
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Synchronizácia lokalít z ESET Business Account
Ak v rámci portálu ESET Business Account používate lokality, ESET PROTECT Cloud ich automaticky
zosynchronizuje do stromu statických skupín a priradí licencie z každej lokality do príslušnej statickej skupiny
(označenej ikonou ) v rámci
ESET Business Account.
• Na správu lokalít odporúčame využiť automaticky vytvorený strom statických skupín (namiesto
manuálneho vytvárania statických skupín).
• Ďalej je potrebné manuálne vytvoriť správcov lokalít s Vlastným prístupom k ESET PROTECT Cloud
a priradiť im zodpovedajúce oprávnenia. Každému správcovi lokality nastavte príslušnú statickú skupinu
jeho lokality ako domácu skupinu a taktiež mu priraďte sadu povolení zodpovedajúcu rovnakej domácej
skupine.
Máte napríklad dve lokality (site1 a site2):
1.Vytvorte používateľa pre každú z týchto lokalít (site1_admin a site2_admin).
2.Voliteľné: Priraďte každému používateľovi jeho zodpovedajúcu domácu skupinu (lokalitu) – t. j. skupinu
site1 používateľovi site1_admin a site2 používateľovi site2_admin.
3.Vytvorte pre každého používateľa sadu povolení (site1_permissions pre používateľa site1_admin
a site2_permissions pre site2_admin).
4.Ku každej sade povolení priraďte zodpovedajúcu statickú skupinu (skupinu site1 prepojte
s site1_permissions a site2 s site2_permissions).
5.V každej sade povolení nastavte požadovanú úroveň prístupu k jednotlivým funkciám (čítanie,
používanie, zapisovanie).
6.Priraďte každú sadu povolení príslušnému používateľovi (site1_permissions používateľovi site1_admin
a site2_permissions používateľovi site2_admin).
7.Každý správca lokality má teraz k dispozícii iba svoje vlastné lokality a súvisiace objekty (napríklad
licencie).
Ak v portáli ESET Business Account premenujete lokalitu, ktorá sa synchronizuje v rámci stromu statických skupín,
dôjde k zmene jej názvu aj v konzole ESET PROTECT Cloud.
Ak v portáli ESET Business Account odstránite lokalitu, ktorá sa synchronizuje v rámci stromu statických skupín, jej
ikona v konzole ESET PROTECT Cloud sa zmení na .

Zdieľané objekty
V stromovej štruktúre ESET Business Account a ESET MSP Administrator sa nachádzajú ďalšie špeciálne statické
skupiny s názvom Zdieľané objekty.
Pomocou skupiny Zdieľaných objektov môžete zdieľať objekty webovej konzoly (politiky, šablóny dynamických
skupín atď.) s inými používateľmi, ktorí majú obmedzenú úroveň prístupu (majú prístup k statickým skupinám na
rovnakej úrovni ako skupina Zdieľané objekty alebo ešte nižšie v stromovej štruktúre):
1.Ako prístupovú skupinu pre objekt Webová konzola vyberte skupinu Zdieľané objekty.
2.Používateľovi prideľte povolenie na použitie ku skupine Zdieľané objekty.
• Aby ste zabránili nechceným zmenám zdieľaných objektov, uistite sa, že používatelia s obmedzenými
oprávneniami nemajú ku skupine Zdieľané objekty povolenie na zapisovanie. Povolenie na použitie je
v tomto prípade dostačujúce.
• Do statickej skupiny Zdieľané objekty nie je možné presúvať počítače. Zdieľané objekty nie sú viditeľné
medzi Skupinami v sekcii Počítače.
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Dynamické skupiny
Dynamické skupiny sú v podstate filtre, ktoré sú založené na stave počítačov. Na jeden počítač môžu byť
aplikované rôzne filtre, preto môže byť zaradený do viacerých dynamických skupín. To je rozdiel oproti statickým
skupinám, kde môže byť počítač len v jedinej skupine.
Dynamické skupiny sú usporiadané automaticky, na základe špecifických podmienok. Nato, aby sa počítač stal
členom dynamickej skupiny, musí splniť určité podmienky definované v šablóne dynamickej skupiny. Každá
šablóna sa skladá z niekoľkých pravidiel. Tieto pravidlá môžete definovať pri vytváraní novej šablóny. Ak počítač
nespĺňa podmienku skupiny, bude zo skupiny odstránený. Ak počítač spĺňa podmienku skupiny, bude pridaný do
skupiny.
Spôsobilosť zariadení na zaradenie do dynamických skupín je vyhodnocovaná vždy, keď sa prihlásia do nástroja
ESET PROTECT Cloud. Akonáhle stav zariadenia zodpovedá hodnotám definovaným v šablóne dynamickej skupiny,
počítač bude automaticky pridaný do danej skupiny. Počítače sú filtrované na strane agenta, takže na server nie
sú odosielané žiadne dodatočné informácie. Agent rozhoduje o tom, do ktorej dynamickej skupiny klient patrí a
na server odosiela len svoje rozhodnutie.
Pokiaľ klientske zariadenie nie je pripojené (napr. je vypnuté), jeho členstvo v dynamických skupinách nie je
aktualizované. Keď sa zariadenie opäť pripojí, dôjde k aktualizácii jeho členstva v dynamických skupinách.
Po vytvorení ESET PROTECT Cloud je pre počítače a mobilné zariadenia k dispozícii niekoľko prednastavených
dynamických skupín. V prípade potreby môžete vytvoriť vlastné dynamické skupiny. Sú na to 2 spôsoby:
• Vytvoriť šablónu a až potom vytvoriť dynamickú skupinu.
• Vytvoriť novú šablónu pri vytváraní novej dynamickej skupiny.
Dynamické skupiny môžete používať v rôznych častiach ESET PROTECT Cloud. Je možné k nim priradiť politiky
(prečítajte si viac o uplatňovaní politík) alebo pripraviť úlohy pre všetky počítače v skupine.
Dynamická skupina môže byť podskupinou statickej skupiny alebo ďalších dynamických skupín. Statickú skupinu
však nie je možné presunúť do dynamickej skupiny. Všetky dynamické skupiny pod určitou statickou skupinou
môžu filtrovať len zariadenia zaradené v nadradenej statickej skupine. Ak sa dynamická skupina nachádza v inej
dynamickej skupine, filtruje výsledky nadradenej dynamickej skupiny. Po vytvorení môžete dynamickú skupinu v
rámci stromovej štruktúry presúvať.
Správa dynamických skupín je dostupná prostredníctvom akcií so skupinami.

Vytvorenie novej dynamickej skupiny
Pre vytvorenie novej dynamickej skupiny postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1.Kliknite na Počítače, vyberte ikonu
vedľa ktorejkoľvek skupiny a zvoľte možnosť Nová dynamická
skupina. Zobrazí sa okno Sprievodca vytvorením dynamickej skupiny.
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2.Zadajte názov a popis pre novú šablónu.
3.Môžete zmeniť nadradenú skupinu kliknutím na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu.

4.Kliknite na kartu Šablóna. Každá dynamická skupina je vytvorená zo šablóny, ktorá definuje, ako skupina
filtruje klientske počítače. Z jednej šablóny môže byť vytvorený neobmedzený počet dynamických skupín.
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Šablóna je statický objekt uložený v statickej skupine. Na to, aby mali používatelia prístup k šablónam,
musia mať pridelené príslušné povolenia. Na prácu so šablónami dynamických skupín potrebuje používateľ
príslušné prístupové práva. Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko a sú
štandardne dostupné len pre správcu. Ostatným používateľom musia byť pridelené dodatočné povolenia. V
dôsledku toho sa môže stať, že používatelia nebudú vidieť predvolené šablóny. Šablóny je možné presunúť
do skupiny, ku ktorej má konkrétny používateľ pridelené prístupové práva.
Duplikovanie šablóny je možné len v prípade, že používateľovi boli pridelené povolenia na použitie (v rámci
kategórie povolení s názvom Šablóny dynamickej skupiny) pre skupinu, v ktorej je umiestnená pôvodná
šablóna, a taktiež povolenia na zápis pre domácu skupinu daného používateľa (do ktorej bude umiestnená
kópia pôvodnej šablóny). Pozrite si príklad duplikácie objektu.
• Ak chcete vytvoriť dynamickú skupinu na základe predvolenej šablóny alebo šablóny, ktorú ste už vytvorili,
kliknite na možnosť Vybrať existujúcu a zo zoznamu vyberte požadovanú šablónu.
• Ak ste ešte nevytvorili žiadnu šablónu a predvolené šablóny vám nevyhovujú, kliknite na možnosť Nová a
postupujte podľa príslušných krokov pre vytvorenie novej šablóny.
Príklady vytvárania nových dynamických skupín na základe šablón s pravidlami nájdete v tejto kapitole.

5.Kliknite na kartu Súhrn. Nová skupina sa zobrazí pod nadradenou skupinou.

Presunutie statickej alebo dynamickej skupiny
Dynamická skupina môže byť členom inej skupiny aj statickej. Statickú skupinu nie je možné presunúť do
dynamickej skupiny. Taktiež nemôžete presunúť preddefinované statické skupiny (napr. statickú skupinu Stratené
a nájdené) do žiadnej inej skupiny. Ostatné skupiny môžu byť presúvané.
Kliknite na ikonu
vedľa názvu skupiny a potom kliknite na možnosť Presunúť... Otvorí sa okno zobrazujúce
štruktúru skupín. Označte v ňom cieľovú skupinu (statickú alebo dynamickú), do ktorej chcete vybranú skupinu
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premiestiť. Cieľová skupina sa stane nadradenou skupinou. Skupiny môžete presúvať aj pomocou kurzora myši.
Dynamická skupina nachádzajúca sa v novom umiestnení filtruje počítače (na základe šablóny) bez ohľadu
na svoje predchádzajúce umiestnenie.

Skupinu je možné presunúť 3 spôsobmi:
• Drag and drop – kliknite na skupinu a držte stlačené tlačidlo myši, až kým nepresuniete danú skupinu na
cieľovú skupinu.

• Kliknite na ikonu

> Presunúť > vyberte novú nadradenú skupinu zo zoznamu a kliknite na OK.

• Kliknite na ikonu
> Upraviť > vyberte možnosť Zmeniť nadradenú skupinu. Vyberte novú nadradenú
skupinu zo zoznamu a kliknite na OK.
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Priradenie klientskej úlohy ku skupine
Kliknite na Počítače, vyberte Statickú alebo Dynamickú skupinu a kliknite na ikonu
Následne sa zobrazí Sprievodca vytvorením novej klientskej úlohy.
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> Úlohy >

Nová úloha.

Priradenie politiky ku skupine
Po vytvorení politiky ju môžete priradiť k statickej alebo dynamickej skupine. Existujú dva spôsoby priraďovania
politík:

Metóda č. 1
V sekcii Politiky vyberte politiku a kliknite na Akcie > Zobraziť podrobnosti > Priradené > Priradiť klienta(y).
Vyberte statickú alebo dynamickú skupinu zo zoznamu (môžete vybrať viacero skupín) a kliknite na OK.

Metóda č. 2
1. Kliknite na Počítače, potom na ikonu
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vedľa názvu skupiny a vyberte možnosť Spravovať politiky.

2. V okne Poradie uplatňovania politík kliknite na Pridať politiku.
3. Označte politiku, ktorú chcete priradiť k tejto skupine a kliknite na OK.
4. Kliknite na Close.
Ak chcete zobraziť, ktoré politiky sú priradené ku konkrétnej skupine, označte danú skupinu a kliknite na kartu
Politiky.
Ak chcete zobraziť, ktoré skupiny sú priradené ku konkrétnej politike, označte danú politiku a kliknite na Zobraziť
podrobnosti > Aplikované na.
Viac informácií o politikách nájdete v kapitole Politiky.

Detekcie
Sekcia Detekcie vám poskytuje prehľad detekcií nájdených na spravovaných zariadeniach.
Na ľavej strane je zobrazená štruktúra skupín. Môžete v nej prechádzať skupiny a zobraziť detekcie nájdené na
počítačoch patriacich do danej skupiny. Pre zobrazenie všetkých detekcií nájdených na klientoch priradených ku
skupinám v rámci vášho účtu kliknite na skupinu Všetko a odstráňte akékoľvek aplikované filtre.
Viac informácií o technológiách ESET a typoch detekcií/útokov, pred ktorými vás chránia, nájdete v Slovníku
pojmov ESET.
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Stav detekcie
Sú dostupné dva typy detekcií podľa ich stavu:
• Aktívne detekcie – aktívne detekcie sú detekcie, ktoré ešte neboli vyliečené. Pre vyčistenie detekcie
spustite Hĺbkovú kontrolu so zapnutým liečením na priečinku, ktorý obsahuje detekciu. Kontrola musí byť
úspešne dokončená, aby bola detekcia vyliečená. Ak používateľ nevyrieši aktívnu detekciu do 24 hodín od jej
nájdenia, detekcia už síce nebude mať stav Aktívna, ostane však naďalej nevyriešená.
• Vyriešené detekcie – ide o detekcie, ktoré boli označené používateľom ako vyriešené, zatiaľ však neboli
kontrolované pomocou Hĺbkovej kontroly. Zariadenia s detekciami označenými ako vyriešené sa budú
naďalej zobrazovať aj pri zapnutom filtrovaní, až kým nebude vykonaná kontrola.

Stav Detekcia spracovaná indikuje, či bezpečnostný produkt ESET vykonal akciu voči detekcii (v závislosti od typu
detekcie a nastavenej úrovne liečenia):
• Áno – bezpečnostný produkt ESET vykonal voči detekcii akciu (odstrániť, vyliečiť alebo presunúť do
karantény).
• Nie – bezpečnostný produkt ESET nevykonal voči detekcii žiadnu akciu.
Stav Detekcia spracovaná môžete použiť ako filter v reportoch, oznámeniach a šablónach dynamických skupín.

Nie všetky detekcie nájdené na klientskych zariadeniach sú presunuté do karantény. Medzi detekcie, ktoré
nie sú presunuté do karantény, patria:
• Detekcie, ktoré nie je možné odstrániť.
• Detekcie, ktoré sú vyhodnotené ako podozrivé na základe ich správania, ale nie sú identifikované ako
malvér, napríklad potenciálne nechcené aplikácie.

Agregácia detekcií
Detekcie sú agregované podľa času a ďalších kritérií, vďaka čomu je jednoduchšie ich riešiť. Ak opakovane dôjde
k tej istej detekcii, Web Console ju zobrazí v jednom riadku, aby ju bolo možné jednoduchšie vyriešiť. Detekcie
staršie ako 24 hodín sú automaticky agregované každú polnoc. Agregované detekcie môžete identifikovať podľa
hodnoty X/Y (vyriešené položky/celkový počet položiek) v stĺpci Vyriešené. Zoznam agregovaných detekcií nájdete
na karte Výskyty v podrobnostiach detekcie.

Detekcie v archívoch
V prípade, že sa v archíve nájde jedna alebo viacero detekcií, každá detekcia nachádzajúca sa v archíve bude
zaznamenaná v sekcii Detekcie.
Vylúčením archívneho súboru, ktorý obsahuje detekciu, nedôjde k vylúčeniu detekcie. Je potrebné vylúčiť
jednotlivé detekcie nachádzajúce v archíve. Maximálna veľkosť súborov v archívoch je 3 GB.
Vylúčené detekcie už nebudú zachytené, a to ani v prípade, že sa vyskytnú v inom archíve alebo mimo archívu.
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Filtrovanie detekcií
Štandardne sa zobrazujú všetky typy detekcií zachytených za posledných 7 dní vrátane detekcií, ktoré boli úspešne
vyliečené. Detekcie môžete filtrovať podľa niekoľkých kritérií: Počítač potlačený a Výskyt sú predvolene zapnuté.
Niektoré filtre sú predvolene zapnuté. Ak sú detekcie uvedené na tlačidle Detekcie v hlavnej ponuke, avšak
nevidíte ich v zozname detekcií, skontrolujte, ktoré filtre sú zapnuté.
Pre podrobnejší náhľad môžete pridať ďalšie filtre, ako napr.:
• Kategória detekcií –
Webová ochrana.

Antivírus,

Blokované súbory,

ESET Inspect,

Firewall,

HIPS a

• Typ detekcie
• IP adresa klienta, ktorý nahlásil detekciu.
• Skener – vyberte typ skenera, ktorý nahlásil detekciu. Napríklad, Anti-Ransomware skener zobrazuje
detekcie, ktoré nahlásil Ransomware Shield.
• Akcia – vyberte akciu, ktorá bola vykonaná pri detekcii. Bezpečnostné produkty ESET hlásia do ESET
PROTECT Cloud nasledujúce akcie:
oVyliečené – detekcia bola vyliečená.
oOdstránené/Vyliečené zmazaním – detekcia bola vymazaná.
oDetekcia bola súčasťou zmazaného objektu – archív, ktorý obsahoval detekciu, bol odstránený.
oBlokované/Prerušené spojenie – prístup k zachytenému objektu bol zablokovaný.
oPonechané – nebola vykonaná žiadna akcia z rôznych dôvodov, napríklad:
➢ V interaktívnom upozornení si používateľ manuálne zvolil nevykonať žiadnu akciu.
➢ V nastaveniach detekčného jadra bezpečnostného produktu ESET je úroveň ochrany pre danú
kategóriu detekcie nižšia ako úroveň hlásenia.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Správa detekcií
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Kliknite na názov detekcie, čím si v pravej časti zobrazíte bočný panel s Náhľadom detekcie.
Ak chcete spravovať detekcie, kliknite na danú položku a vyberte jednu z dostupných akcií alebo označte
začiarkavacie pole vedľa jednej alebo viacerých položiek a použite tlačidlá v dolnej časti obrazovky Detekcie:
• Kontrolovať – kliknutím spustíte úlohu manuálnej kontroly na zariadení, na ktorom došlo k detekcii.
•

Podrobnosti – kliknutím si zobrazíte Podrobnosti detekcie.

• Počítač – zoznam akcií, ktoré môžete vykonať na počítači, na ktorom bola nájdená detekcia. Tento zoznam
je rovnaký ako zoznam v sekcii Počítače.
•

Protokol auditu – Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

•
Označiť ako vyriešené/ Označiť ako nevyriešené – detekcie môžete označiť za
vyriešené/nevyriešené tu alebo v podrobnostiach o počítači.
•
Kontrolovať cestu (dostupné len pre
antivírusové detekcie – súbory so známymi cestami) –
kliknutím vytvoríte úlohu manuálnej kontroly s preddefinovanými cestami a cieľmi.
•
Vytvoriť vylúčenie (dostupné iba pre
vytvoríte vylúčenie z detekcie.

antivírusové detekcie a

IDS pravidlá firewallu) – kliknutím

• Akcia
Preskúmať v ESET Inspect vám umožňuje otvoriť podrobnosti o položke priamo v ESET Inspect
Cloud Web Console. Ikona Inspect
vpravo hore otvorí sekciu Detekcie v ESET Inspect Cloud Web Console.
ESET Inspect Cloud je k dispozícii len v prípade, že máte licenciu na produkt ESET Inspect Cloud a ESET Inspect
Cloud je pripojený k ESET PROTECT Cloud. Používateľ Web Console potrebuje na prístup k nástroju ESET
Inspect aspoň povolenie na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.
• Možnosť
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Odoslať súbor do ESET LiveGuard je k dispozícii iba pre

blokované súbory. Súbor môžete

odoslať na analýzu malvéru (ESET LiveGuard Advanced) z nástroja ESET PROTECT Cloud Web Console.
Podrobnosti o analýze súborov nájdete v odoslaných súboroch. Ak chcete manuálne odoslať spustiteľné
súbory na analýzu do ESET LiveGuard Advanced, môžete to urobiť aj priamo z produktu ESET nainštalovanom
na koncovom zariadení (musíte mať licenciu ESET LiveGuard Advanced).

Náhľad detekcie
V sekcii Detekcie kliknite na názov detekcie, čím si v pravej časti zobrazíte bočný panel s Náhľadom detekcie.
Náhľad detekcie ponúka najdôležitejšie informácie o vybranej detekcii.
Ako používať náhľad detekcie:
•

Zobraziť podrobnosti – otvoria sa Podrobnosti detekcie.

•

Ďalší – v paneli Náhľad detekcie sa zobrazí ďalšia detekcia.

•

Predošlý – v paneli Náhľad detekcie sa zobrazí predošlá detekcia.

•
Spravovať obsah podrobností o detekcii – umožňuje spravovať, ktoré sekcie bočného panelu Náhľad
detekcie sa budú zobrazovať a v akom poradí.
•

Zavrieť – zatvorí sa bočný panel Náhľad detekcie.

Podrobnosti detekcie
V tejto časti sa nachádzajú dve sekcie:
• Prehľad – sekcia Prehľad obsahuje základné informácie o detekcii. V tejto sekcii môžete spravovať
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detekciu pomocou rôznych akcií (dostupné akcie závisia od kategórie detekcie) alebo môžete prejsť do
podrobností o počítači pre zobrazenie informácií o počítači, na ktorom sa našla detekcia.
• Výskyty – sekcia Výskyty je aktívna iba v prípade, že detekcia je agregovaná, a poskytuje zoznam
jednotlivých výskytov detekcie. Všetky výskyty rovnakej detekcie môžete označiť za vyriešené/nevyriešené.

Vytvorenie vylúčenia
V sekcii Detekcie môžete vylúčiť z detekcie konkrétne položky, ktoré nebudú v budúcnosti detegované. Kliknite na
detekciu a vyberte možnosť
Vytvoriť vylúčenie. Vylúčiť môžete iba
Antivírusové detekcie a detekcie
Firewallom – IDS pravidlá. Môžete vytvoriť vylúčenie a aplikovať ho na viaceré počítače/skupiny. Sekcia Viac >
Vylúčenia obsahuje všetky vytvorené vylúčenia, zvyšuje ich viditeľnosť a zjednodušuje ich správu.
Vylúčenia odporúčame používať opatrne – ich nesprávne používanie môže mať za následok infikovaný
počítač.
V ESET PROTECT Cloud existujú dve kategórie

antivírusových vylúčení:

• Výkonnostné vylúčenia – vylúčenia súborov a priečinkov definovaných cestou. Môžete ich vytvoriť
pomocou politiky. Pozrite si tiež formát výkonnostných vylúčení a súvisiace príklady.
• Vylúčenia detekcií – vylúčenia súborov definovaných názvom detekcie, názvom detekcie a cestou alebo
hashom objektu (SHA-1). Pozrite si tiež príklady vylúčení z detekcie podľa názvu detekcie.
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Obmedzenia vylúčení z detekcie
• V ESET PROTECT Cloud nie je možné vytvoriť vylúčenia z detekcie prostredníctvom politiky.
• V prípade, že vaše politiky v minulosti obsahovali vylúčenia z detekcie, môžete tieto vylúčenia migrovať
z politiky do zoznamu vylúčení.
• Podľa predvolených nastavení vylúčenia detekcií nahrádzajú lokálny zoznam vylúčení na spravovaných
počítačoch. Ak si chcete ponechať lokálny zoznam vylúčení, musíte pred uplatnením vylúčení detekcií uplatniť
nastavenie politiky Povoliť pridanie vylúčení detekcií do lokálnych zoznamov:

Nastavenia
Môžete vylúčiť jednu alebo viacero detekcií podľa nasledujúcich kritérií vylúčenia.

Antivírusové detekcie
• Cesta a detekcia – vylúči sa každý súbor podľa názvu detekcie a cesty vrátane názvu súboru (napr.
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe).
• Konkrétne súbory – vylúči sa každý súbor podľa jeho hodnoty SHA-1 hash.
• Detekcia – vylúči sa každý súbor podľa názvu detekcie.

Detekcie v archívoch
V prípade, že sa v archíve nájde jedna alebo viacero detekcií, každá detekcia nachádzajúca sa v archíve bude
zaznamenaná v sekcii Detekcie.
Vylúčením archívneho súboru, ktorý obsahuje detekciu, nedôjde k vylúčeniu detekcie. Je potrebné vylúčiť
jednotlivé detekcie nachádzajúce v archíve. Maximálna veľkosť súborov v archívoch je 3 GB.
Vylúčené detekcie už nebudú zachytené, a to ani v prípade, že sa vyskytnú v inom archíve alebo mimo archívu.
165

Detekcie firewallom – pravidlá IDS
• Detekcia a kontext (odporúča sa) – vylúčenie detekcie zachytenej firewallom pomocou kombinácie
nasledujúcich kritérií: podľa detekcie, aplikácie a IP adresy.
• IP adresa – vylúčenie detekcie zachytenej firewallom podľa vzdialenej IP adresy. Túto možnosť použite v
prípade, že sieťová komunikácia s určitým počítačom spôsobuje nesprávnu detekciu (falošný poplach).
• Detekcia – vylúčenie detekcie a ignorovanie falošných poplachov prichádzajúcich z viacerých vzdialených
počítačov.
• Aplikácia – vylúčenie aplikácie zo sieťových detekcií. Povolenie sieťovej komunikácie pre aplikáciu, ktorá
spôsobuje falošné poplachy IDS.

Odporúčaná možnosť je prednastavená na základe typu detekcie.
Označte možnosť Vyriešiť zodpovedajúce upozornenia pre automatické vyriešenie upozornení, na ktoré sa
vzťahuje vylúčenie.
Môžete tiež pridať Komentár.

Cieľ
Vylúčenia (vylúčenia antivírusových detekcií a vylúčenia IDS pravidiel
firewallu) môžete priradiť len k
počítačom, na ktorých je nainštalovaný kompatibilný bezpečnostný produkt ESET. Vylúčenia nebudú
aplikované na nekompatibilné bezpečnostné produkty ESET a budú pre ne ignorované.
Vylúčenie je štandardne aplikované na domácu skupinu používateľa.
Ak chcete zmeniť priradenia, kliknite na Pridať ciele a vyberte cieľ, na ktorý bude vylúčenie aplikované, alebo
vyberte existujúce priradenie a kliknite na Odstrániť ciele.

Ukážka
Umožňuje vám zobraziť prehľad vytvorených vylúčení. Uistite sa, že všetky nastavenia vylúčení sú správne a
zodpovedajú vašim preferenciám.
Po vytvorení vylúčenia ho nemôžete upravovať. Môžete zmeniť len priradenie alebo odstrániť vylúčenie.
Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie vylúčenia.
Všetky vytvorené vylúčenia nájdete v sekcii Viac > Vylúčenia. Ak chcete zistiť, či sa na počítač alebo skupinu
vzťahujú nejaké vylúčenia, prejdite do podrobností o počítači > Konfigurácia > Uplatnené vylúčenia alebo do
podrobností skupiny > Vylúčenia.
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Bezpečnostné produkty ESET kompatibilné s
vylúčeniami
Vylúčenia nebudú aplikované na nekompatibilné bezpečnostné produkty ESET a budú pre ne ignorované.

Vylúčenia detekcií zachytených antivírusom
S vylúčeniami antivírusových detekcií sú kompatibilné všetky spravovateľné bezpečnostné produkty ESET
okrem nasledujúcich:
• ESET Endpoint Security for Android
• ESET LiveGuard Advanced
• ESET Inspect Cloud
• ESET Virtualization Security
• ESET Endpoint pre macOS verzie 6.8.1 a staršej.

Vylúčenia detekcií zachytených firewallom
S vylúčeniami detekcií zachytených

firewallom sú kompatibilné nasledujúce bezpečnostné produkty ESET:

• ESET Endpoint Antivirus pre Windows 8.0 a novšie verzie
• ESET Endpoint Security pre Windows 8.0 a novšie verzie

Ransomware Shield
Produkty ESET určené pre firmy (verzia 7 a novšie) obsahujú Ransomware Shield. Táto nová bezpečnostná funkcia
je súčasťou systému HIPS a chráni počítače pred ransomvérom. Ak na klientskom počítači dôjde k detekcii
ransomvéru, podrobnosti o tejto detekcii si môžete zobraziť v ESET PROTECT Cloud Web Console v sekcii
Detekcie. Ak chcete filtrovať len detekcie ransomvéru, kliknite na Pridať filter > Skener > Anti-Ransomware
skener. Viac informácií o funkcii Ransomware Shield nájdete v Slovníku pojmov ESET.
Konfiguráciu Ransomware Shield môžete vzdialene meniť prostredníctvom ESET PROTECT Cloud Web Console cez
nastavenia v Politike pre váš firemný produkt ESET.
• Zapnúť Ransomware Shield – firemný bezpečnostný produkt ESET automaticky blokuje všetky podozrivé
aplikácie, ktoré sa správajú ako ransomvér.
• Zapnúť režim auditu – keď zapnete Režim auditu, detekcie identifikované technológiou Ransomware
Shield budú hlásené v ESET PROTECT Cloud Web Console, avšak bezpečnostný produkt ESET nebude takéto
detekcie blokovať. Správca sa môže rozhodnúť, či chce nahlásenú detekciu zablokovať alebo ju vylúčiť
pomocou možnosti Vytvoriť vylúčenie. Toto nastavenie politiky je dostupné len prostredníctvom ESET
PROTECT Cloud Web Console.
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Ransomware Shield štandardne blokuje všetky aplikácie s potenciálnym ransomvérovým správaním –
vrátane legitímnych aplikácií. Odporúčame, aby ste na krátku dobu povolili Režim auditu na novom
spravovanom počítači, aby ste mohli vylúčiť legitímne aplikácie, ktoré boli detegované ako ransomvér na
základe ich správania (tzv. falošné poplachy). Neodporúčame však používať Režim auditu nepretržite,
pretože pri zapnutom Režime auditu na spravovaných počítačoch nie je ransomvér blokovaný automaticky.

ESET Inspect Cloud
ESET Inspect Cloud je komplexný systém detekcie a reakcie na hrozby na koncových zariadeniach (Endpoint
Detection and Response – EDR), ktorý zahŕňa funkcie, ako napr. detekcia incidentov, manažment a reakcia na
incidenty, zozbieravanie údajov, detekcia indikátorov ohrozenia, detekcia anomálií, detekcia správania, detekcia
porušenia pravidiel atď. Bližšie informácie o nástroji, jeho inštalácii a funkciách nájdete v Online pomocníkovi pre
ESET Inspect Cloud (v anglickom jazyku).
Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect
a ESET LiveGuard Advanced.
Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali
aktualizáciu z ESET PROTECT Cloud 3.2 a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné
pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.

Konfigurácia ESET Inspect Cloud
ESET Inspect Cloud aktivujete cez portál ESET Business Account. Na aktiváciu ESET Inspect Cloud musíte mať
licenciu ESET Inspect Cloud.
ESET Inspect Cloud je k dispozícii len v prípade, že máte licenciu na produkt ESET Inspect Cloud a ESET Inspect
Cloud je pripojený k ESET PROTECT Cloud. Používateľ Web Console potrebuje na prístup k nástroju ESET Inspect
aspoň povolenie na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.

Nasadenie ESET Inspect Connectora na spravované počítače
Prejdite do sekcie Počítače, kliknite na počítač alebo vyberte viac počítačov a následne kliknite na Počítač >
Riešenia >
Zapnúť ESET Inspect, čím nasadíte ESET Inspect Connector na spravované počítače so systémom
Windows/Linux/macOS.

Hlásenie ESET Inspect Cloud detekcií v ESET PROTECT Cloud
ESET PROTECT Cloud neukladá ani nezobrazuje detekcie ESET Inspect Cloud v sekcii Detekcie. Štatistiky detekcií
ESET Inspect Cloud nájdete v ESET PROTECT Cloud v sekcii Riadiaci panel > ESET Inspect.
Ďalším typom detekcií hlásených nástrojom ESET Inspect Cloud sú
Blokované súbory. Ide o pokusy o spustenie
súborov, ktoré sú prostredníctvom ESET Inspect Cloud blokované (blokované hashe).
Kliknutím na detekciu a výberom možnosti
Console podrobnosti detekcie.
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Preskúmať v ESET (Inspect) zobrazíte v ESET Inspect Cloud Web

Reporty
Reporty vám umožňujú pohodlný prístup k dátam z databázy a ich filtrovanie. Okno reportov pozostáva z 2 kariet:
• Kategórie a šablóny – toto je predvolená karta pre sekciu Reporty. Obsahuje prehľad kategórií reportov a
šablón. Môžete tu vytvoriť nové reporty a kategórie alebo vykonať iné akcie týkajúce sa reportov.
• Naplánované reporty – táto karta poskytuje prehľad naplánovaných reportov. Okrem toho tu môžete
naplánovať nový report.

Reporty sú generované zo šablón, ktoré sú kategorizované podľa typu reportu. Report môže byť vygenerovaný
okamžite alebo môže byť naplánovaný na neskoršie vygenerovanie. Ak chcete vygenerovať a zobraziť report
okamžite, kliknite na Generovať teraz vedľa požadovanej šablóny reportu. Môžete použiť vopred vytvorené
šablóny reportov zo zoznamu Kategórie a šablóny alebo môžete vytvoriť novú šablónu s vlastnými nastaveniami.
Pre spustenie sprievodcu šablónami reportov a špecifikovanie vlastných nastavení pre nový report kliknite na
možnosť Nová šablóna reportu. Môžete tiež vytvoriť novú kategóriu reportov (Nová kategória) alebo importovať
šablóny reportov exportované v minulosti (Importovať šablóny reportov).
V hornej časti okna sa nachádza panel vyhľadávania. Môžete vyhľadávať
názvy kategórií a šablón, nie však popisy.
Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú
skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.
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Používanie šablón reportov
Vyberte šablónu reportu a kliknite na ikonu

umiestnenú na dlaždici. Sú dostupné tieto možnosti:

Generovať teraz

Následne bude vytvorený report a vy si môžete prezrieť výstupné dáta.

Stiahnuť

Ak chcete vygenerovať a stiahnuť report, kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Môžete si
vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ;
(bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si report stiahnete vo formáte CSV a v stĺpci, kde
by mal byť text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie vám odporúčame
stiahnuť report vo formáte PDF.

Naplánovať

Naplánovať report – môžete upravovať spúšťač plánovaného reportu, kritéria pre
potlačenie spúšťača a doručenie reportu. Všetky naplánované reporty sa zobrazia
po kliknutí na kartu Naplánované reporty.

Upraviť

Úprava už existujúcej šablóny reportu. Na túto možnosť sa vzťahujú rovnaké
nastavenia ako pri vytváraní novej šablóny reportu.

Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

Duplikovať

Duplikovanie umožňuje vytvoriť nový report na základe označeného reportu, pričom
je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

Vymazať

Úplné odstránenie vybranej šablóny reportu.

Exportovať

Šablóna reportu bude exportovaná v podobe súboru .dat.

Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect
a ESET LiveGuard Advanced.
Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali
aktualizáciu z ESET PROTECT Cloud 3.2 a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné
pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.

Používanie kategórií reportov
Zvoľte kategóriu reportov a kliknite na ikonu

v dolnom pravom rohu kategórie. Sú dostupné tieto možnosti:

Nová kategória

Zadajte Názov pre novú kategóriu šablóny reportu.

Nová šablóna reportu

Vytvorenie novej, vlastnej šablóny reportu.

Vymazať

Úplné odstránenie vybranej kategórie šablóny reportu.

Upraviť

Premenovanie existujúcej kategórie šablóny reportu.

Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

Exportovať

Kategória šablóny reportu a všetky obsiahnuté šablóny budú exportované v podobe
súboru .dat. Neskôr môžete importovať kategóriu vrátane všetkých šablón pomocou
možnosti Importovať šablóny reportov. Toto je užitočné napríklad v prípade, keď
chcete migrovať svoje vlastné šablóny reportov na iný ESET PROTECT Cloud Server.

Prístupová skupina >
Presunúť

Umožňuje presunúť kategóriu šablóny reportu do inej statickej skupiny. Ku kategórii
tak bude mať prístup lokálny správca danej cieľovej skupiny. Lokálny správca má vo
svojej skupine plné prístupové práva.

Možnosť Importovať šablóny reportov/
Export je určená iba na importovanie a exportovanie šablón
reportov, nie na importovanie alebo exportovanie vygenerovaného reportu obsahujúceho dáta.

170

Povolenia na prístup k reportom
Reporty sú statické objekty, ktoré sa nachádzajú v štruktúre objektov v ESET PROTECT Cloud databáze. Každá nová
šablóna reportu bude uložená do domácej skupiny používateľa, ktorý ju vytvoril. Na prístup k reportu sú potrebné
povolenia. Taktiež sú potrebné povolenia na prístup k objektom, ktorých sa report týka. Napríklad, ak generujete
report Prehľad stavov počítačov, budú sa v ňom nachádzať len dáta z počítačov, kde máte povolenia na Čítanie.
• Povolenie na Čítanie – používateľ s týmto povolením si môže prezerať šablóny reportov a ich kategórie.
Daný používateľ tiež môže generovať reporty na základe šablón reportov. Môže si taktiež prezerať svoje
riadiace panely.
• Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím
dostupných šablón reportov.
• Povolenie na Zápis – používateľ s týmto povolením môže vytvárať, upravovať a vymazávať šablóny
reportov a ich kategórie.
Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko.

Vytvorenie novej šablóny reportu
Prejdite do sekcie Reporty a kliknite na tlačidlo Nová šablóna reportu.

Základné
Upravte základné informácie o šablóne. Zadajte Názov, Popis a Kategóriu. Na výber sú len prednastavené
kategórie. Vytvoriť novú kategóriu je možné pomocou možnosti Nová kategória, ktorá bola spomenutá v
predchádzajúcej kapitole. Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
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Graf
V sekcii Graf vyberte typ Reportu. Môže to byť buď Tabuľka, v ktorej sú dáta rozdelené do riadkov a stĺpcov,
alebo Graf, ktorý tvoria osi X a Y.
Vybraný typ grafu bude zobrazený v sekcii Ukážka. Vďaka tomu môžete okamžite vidieť, ako bude report
vyzerať.
Možnosť Graf vám ponúka niekoľko nastavení:
• Pruhový graf – graf s obdĺžnikovými stĺpcami.
• Bodový graf – v tomto type grafu sú použité na zobrazenie hodnôt bodky (podobne ako pri stĺpcovom
grafe).
• Koláčový graf – je to kruhový graf proporčne rozdelený na časti podľa príslušných hodnôt.
• Prstencový graf – podobný ako koláčový, môže však obsahovať rôzne typy dát.
• Čiarový graf – zobrazuje dáta v dátových bodoch spojených rovnými čiarami.
• Jednoduchý čiarový graf – zobrazuje dáta pomocou čiar, nezobrazuje dátové body.
• Skladaný čiarový graf – tento graf použite v prípade, ak potrebujete analyzovať dáta s rozdielnymi
mernými jednotkami.
• Skladaný pruhový graf – podobný ako jednoduchý pruhový graf, môže však obsahovať rôzne typy dát s
rozdielnymi mernými jednotkami.
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Môžete prípadne zadať názvy pre osi X a Y pre zjednodušenie čítania grafov a celkovej orientácie v grafe.

Údaje
V sekcii Údaje si vyberte, ktoré údaje chcete zobraziť:
a.Stĺpce tabuľky: Dáta sú do tabuľky pridávané automaticky podľa zvoleného typu reportu. Môžete
upraviť Názov, Označenie a Formát.
b.Osi grafu: Zvoľte dáta pre osi X a Y. Po kliknutí na Pridať os sa otvorí okno s možnosťami. Možnosti
dostupné pre os Y vždy závisia od možností vybraných pre os X a naopak, pretože graf zobrazuje ich
vzájomný vzťah a dáta musia byť kompatibilné. Vyberte potrebné dáta a kliknite na OK.

Formát
Pre zobrazenie rozšírených možností formátovania kliknite na symbol
v sekcii Údaje. Môžete tiež zmeniť
Formát, v ktorom sú dáta zobrazené, ako aj nastaviť formátovanie pre Stĺpce tabuľky a Osi grafu. Nie všetky
možnosti sú dostupné pre každý typ dát.
Formátovať stĺpec Vyberte stĺpec, podľa ktorého bude formátovaný aktuálny stĺpec. Napríklad pri
formátovaní stĺpca Názov vyberte stĺpec Závažnosť, aby ste pridali ikony závažnosti vedľa
názvov.
Minimálna hodnota Nastavte minimálny limit pre zobrazované hodnoty.
Maximálna hodnota Nastavte maximálny limit pre zobrazované hodnoty.
Farba

Vyberte farebnú schému pre stĺpec. Farba sa nastaví podľa hodnoty stĺpca vybraného v
časti Formátovať stĺpec.

Ikony

Pridajte ikony do formátovaného stĺpca podľa hodnoty nastavenej v časti
Formátovať stĺpec.
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Pre zmenu poradia stĺpcov kliknite na jednu zo šípok

.

Zoradenie
Ak dáta vybrané v sekcii Údaje obsahujú symbol zoradenia, bude možné využiť možnosť zoradenia. Na
definovanie vzťahu medzi vybranými dátami použite možnosť Pridať zoradenie. Vyberte počiatočné dáta
(hodnotu zoradenia) a metódu zoradenia, buď Vzostupne, alebo Zostupne. Určíte tak výsledok zobrazený v grafe.
Pre zmenu poradia zoraďovacích prvkov kliknite na Hore alebo Dole. Pre odstránenie konkrétneho prvku z výberu
kliknite na ikonu odpadkového koša .

Filter
Nastavte metódu filtrovania. Kliknite na Pridať filter, vyberte filtrovací prvok zo zoznamu a zadajte jeho hodnotu.
Určíte tak, aké dáta budú zobrazené v grafe. Pre odstránenie konkrétneho prvku z výberu kliknite na ikonu
odpadkového koša .

Súhrn
V sekcii Súhrn skontrolujte vybrané nastavenia a údaje. Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny
reportu.

Generovanie reportu
Vygenerovať report podľa šablóny reportu je možné niekoľkými spôsobmi:
• Kliknite na Reporty a prejdite na kartu Kategórie a šablóny. Vyberte šablónu reportu, z ktorej chcete
vygenerovať report. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a následne kliknite na možnosť Upraviť, ak chcete
vykonať zmeny v rámci šablóny.
oKliknutím na dlaždicu s reportmi môžete vygenerovať a zobraziť report v ESET PROTECT Cloud Web
Console. Po vygenerovaní reportu môžete kliknúť na Vygenerovať a stiahnuť a následne uložiť report v
požadovanom formáte. Môžete si vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a
používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si report stiahnete vo formáte CSV a v stĺpci, kde by mal byť
text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie vám odporúčame stiahnuť report vo formáte PDF.
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Serverová úloha pre vytvorenie novej úlohy generovania reportu.

oÚloha bola vytvorená a je zobrazená v zozname Typy úloh. Označte túto úlohu a kliknite na možnosť
Spustiť teraz v dolnej časti obrazovky. Úloha bude okamžite vykonaná.
oUpravte nastavenia (podľa návodu v sekcii Generovanie reportu) a kliknite na Dokončiť.
Ak kliknete na položku zobrazenú v reporte nachádzajúcom sa v ESET PROTECT Cloud Web Console, zobrazí
sa ďalšia ponuka s dodatočnými nastaveniami.
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Naplánovanie generovania reportu
Naplánovať generovanie reportu je možné niekoľkými spôsobmi:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Serverová úloha pre vytvorenie novej úlohy generovania reportu.

• Prejdite do sekcie Reporty, vyberte šablónu reportu, z ktorej chcete vygenerovať report, kliknite na ikonu
ozubeného kolesa na dlaždici šablóny a vyberte možnosť Naplánovať. Môžete použiť a upraviť predvolenú
šablónu reportu alebo vytvoriť novú šablónu reportu.
• Kliknite na možnosť Naplánovať v kontextovom menu šablóny reportu v riadiacom paneli.
• Prejdite do sekcie Reporty > karta Naplánované reporty a kliknite na možnosť Naplánovať report.
V rámci plánovania reportu máte k dispozícii viacero nastavení, ktoré sú bližšie špecifikované v úlohe
Generovať report:
• Pre jeden report môžete zvoliť aj viacero šablón.
• Môžete nastaviť doručenie reportu prostredníctvom e-mailu.
• Môžete nastaviť parametre spúšťača a obmedzovania.
Infraštruktúra ESET PROTECT Cloud povoľuje e-maily s maximálnou veľkosťou 30 MB.
Po naplánovaní reportu kliknite na Dokončiť. Úloha bola vytvorená a bude spustená v intervale, ktorý je
definovaný v spúšťači (raz alebo opakovane) a takisto v závislosti od nastavení obmedzenia (voliteľné).

Karta Naplánované reporty
Svoje naplánované reporty si môžete skontrolovať v sekcii Reporty > Naplánované reporty. Ostatné akcie
dostupné na tejto karte sú zobrazené nižšie:
Naplánovať

Kliknutím vytvoríte plán na vygenerovanie existujúceho reportu.

Zobraziť podrobnosti

Zobrazia sa podrobné informácie o vybranom naplánovaní.

Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

Spustiť teraz

Okamžité vykonanie naplánovaného reportu.

Upraviť

Úprava naplánovania reportu. Môžete pridať alebo odobrať šablóny reportov,
upraviť nastavenia naplánovania, alebo zmeniť nastavenia obmedzenia a doručenia
reportu.

Duplikovať

Vytvorenie duplicitného naplánovania vo vašej domácej skupine.

Vymazať

Odstránenie naplánovania. Šablóna reportu nebude vymazaná.

Prístupová skupina >
Presunúť

Premiestnenie naplánovania do inej prístupovej skupiny.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
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• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Neaktuálne aplikácie
Ak chcete zistiť, ktoré súčasti ESET PROTECT Cloud nie sú aktuálne, použite report Neaktuálne aplikácie, ktorý
nájdete v sekcii Reporty > Počítače.
Sú na to dva spôsoby:
• Pridajte nový riadiaci panel alebo upravte niektorý z existujúcich.
• Prejdite do sekcie Reporty > Počítače > Neaktuálne aplikácie a kliknite na Generovať teraz.
V prípade, že ste našli neaktuálne aplikácie, môžete:
• Použiť klientsku úlohu Aktualizovať agenta na aktualizáciu ESET Management Agenta.
• Použiť klientsku úlohu Inštalácia softvéru na aktualizáciu svojho bezpečnostného produktu.

Zobrazovač protokolov SysInspector
Pomocou zobrazovača protokolov SysInspector si môžete prezerať protokoly z nástroja SysInspector po tom, ako
bol spustený na klientskom počítači. SysInspector protokoly môžete otvoriť aj priamo pomocou úlohy na
vyžiadanie SysInspector protokolu. Protokoly môžu byť stiahnuté a zobrazené pomocou nástroja SysInspector na
vašom lokálnom počítači.
ESET SysInspector je možné spúšťať len na počítačoch so systémom Windows.

Ako zobraziť SysInspector protokol
Z riadiaceho panela
1.Pridajte nový riadiaci panel alebo upravte niektorý z existujúcich reportov riadiaceho panela.
2.V rámci šablóny reportu vyberte možnosť Automatizácia > História SysInspector snímok za posledných
30 dní.
3.Otvorte report, vyberte počítač a následne vyberte z roletového menu možnosť
SysInspector protokolov.

Otvoriť zobrazovač

Z reportu
1.Prejdite do časti Reporty > kategória Automatizácia.
2.Zo zoznamu vyberte šablónu História SysInspector snímok za posledných 30 dní a kliknite na Generovať
teraz.
3.Otvorte report, vyberte počítač a následne vyberte z roletového menu možnosť
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Otvoriť zobrazovač

SysInspector protokolov.

Zo sekcie Počítače
1.Prejdite do sekcie Počítače.
2.Vyberte počítač v statickej alebo dynamickej skupine a kliknite na

Zobraziť podrobnosti.

3.Prejdite do časti Protokoly > karta SysInspector, kliknite na položku v zozname a vyberte možnosť
Otvoriť zobrazovač SysInspector protokolov.

Inventár hardvéru
ESET PROTECT Cloud má funkciu, ktorá mu umožňuje zhromažďovať podrobné informácie súvisiace s inventárom
hardvéru z pripojených zariadení, akými sú napr. podrobnosti o pamäti RAM, úložisku a procesore.
Kliknite na Počítače, ďalej kliknite na pripojené zariadenie a vyberte možnosť Podrobnosti.
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Kliknite na Podrobnosti a prejdite na kartu Hardvér.

Súhrnné reporty o inventári hardvéru
Prednastavené reporty o inventári hardvéru nájdete v sekcii Reporty > Inventár hardvéru. Môžete si vytvoriť aj
vlastné reporty o inventári hardvéru. Pri vytváraní novej šablóny reportu vyberte v sekcii Údaje podkategóriu v
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rámci jedného z filtrov Hardvérového inventára. Po pridaní prvého stĺpca tabuľky alebo osi X budú na výber iba
kompatibilné dáta.

Dynamické skupiny založené na inventári hardvéru
Môžete si vytvoriť vlastné dynamické skupiny na základe podrobností hardvérového inventára pripojených
zariadení. Pri vytváraní novej šablóny dynamickej skupiny vyberte pravidlo/pravidlá z kategórií Hardvérového
inventára na filtrovanie pripojených zariadení podľa ich hardvérových parametrov.
V rámci inventára hardvéru máte na výber z nasledujúcich kategórií: šasi, informácie o zariadení, displej, grafický
adaptér, vstupné zariadenie, veľkokapacitné úložisko, sieťový adaptér, tlačiareň, procesor, RAM a zvukové
zariadenie. Môžete napríklad vytvoriť dynamickú skupinu so zariadeniami filtrovanými podľa ich kapacity pamäte
RAM a získať tak prehľad o zariadeniach, ktoré disponujú určitou veľkosťou pamäte RAM.

Operačné systémy kompatibilné s inventárom hardvéru
Funkcia inventára hardvéru je dostupná na všetkých počítačoch s podporovanými systémami Windows, Linux*
a macOS.
* Nainštalujte balík lshw na klientsky počítač/server so systémom Linux, aby ESET Management Agent správne
reportoval informácie súvisiace s inventárom hardvéru.
Distribúcia systému Linux

Terminálový príkaz

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL

sudo yum install -y lshw

OpenSUSE

sudo zypper install lshw

Report – Protokol auditu
Report Protokol auditu obsahuje všetky akcie a zmeny vykonané používateľmi na ESET PROTECT Cloud Serveri.
Ak chcete spustiť tento report, kliknite na Reporty > kategória Správa licencií a auditu > Protokol auditu.
Protokol auditu môžete zobraziť a filtrovať priamo vo Web Console v sekcii Viac > Protokol auditu.
Na prezeranie protokolu auditu musí mať používateľ Web Console sadu povolení s funkciou protokolu
auditu.

Úlohy
Úlohy môžete použiť na správu ESET PROTECT Cloud Servera, klientskych zariadení a ich nainštalovaných
bezpečnostných produktov ESET. Úlohy predstavujú účinný nástroj na automatizáciu pravidelných úloh. Existuje
mnoho preddefinovaných úloh, ktoré pokrývajú bežné a najčastejšie sa vyskytujúce situácie alebo scenáre,
môžete však vytvoriť aj vlastné úlohy so špecifickými nastaveniami. Úlohy používajte na vynútenie určitej akcie na
klientskych počítačoch. Pre úspešné spustenie úlohy je potrebné mať dostatočné prístupové povolenia pre danú
úlohu a pre objekty (zariadenia), pre ktoré je úloha určená. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o
prístupových právach.
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Existujú dve hlavné kategórie úloh: Klientske úlohy a Serverové úlohy.
• Klientske úlohy môžete priradiť ku skupinám alebo jednotlivým počítačom. Po jej vytvorení sa úloha spúšťa
pomocou spúšťača. Klientska úloha môže mať nastavených viacero spúšťačov. Klientske úlohy sú distribuované
na klienty vtedy, keď sa ESET Management Agent klientskeho počítača pripojí na ESET PROTECT Cloud Server. Z
tohto dôvodu môže nejaký čas trvať, kým je na ESET PROTECT Cloud Server doručená správa o spustení a
výsledku vykonania úlohy.
• Serverové úlohy – úlohy vykonávané ESET PROTECT Cloud Serverom nad samotným serverom alebo inými
zariadeniami. Serverové úlohy nemôžu byť priradené ku konkrétnym klientom alebo skupinám klientov. Pre
každú serverovú úlohu je možné nastaviť spúšťač. Ak chcete, aby bola niektorá serverová úloha spúšťaná pri
viacerých udalostiach, musíte každú túto udalosť špecifikovať v samostatnej serverovej úlohe v nastaveniach
spúšťača.
Úlohu môžete vytvoriť dvoma spôsobmi:
• Kliknite na Nová >

Klientska úloha alebo

Serverová úloha.

• Vyberte požadovaný typ úlohy na ľavej strane a kliknite na Nová >
úloha.

Klientska úloha alebo

K dispozícii máte nasledujúce prednastavené úlohy (každá Kategória úloh obsahuje Typy úloh):
Všetky úlohy

Klientske úlohy

Bezpečnostný produkt ESET
Diagnostika
Ukončiť izoláciu počítača od siete
Exportovať konfiguráciu spravovaných produktov
Izolovať počítač od siete
Aktualizácia modulov
Vrátenie zmien aktualizácie modulov
Manuálna kontrola
Aktivácia produktu
Správa karantény
Spustiť SysInspector skript
Odoslanie súboru do ESET LiveGuard
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Serverová

Kontrola servera
Inštalácia softvéru
Vyžiadať SysInspector protokol (iba Windows)
Nahrať súbor v karanténe

ESET PROTECT Cloud
Diagnostika
Obnoviť klonovaného agenta
Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy
Ukončiť spravovanie (Odinštalovať ESET Management Agenta)
Aktualizovať agenta

Operačný systém
Zobraziť správu
Odhlásiť sa
Aktualizácia operačného systému
Spustiť príkaz
Vypnúť počítač
Inštalácia softvéru
Odinštalovanie softvéru
Ukončiť spravovanie (Odinštalovať ESET Management Agenta)

Mobilné zariadenie
Akcie Anti-Theft
Zobraziť správu
Exportovať konfiguráciu spravovaných produktov
Aktualizácia modulov
Manuálna kontrola
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Aktivácia produktu
Inštalácia softvéru
Ukončiť spravovanie (Odinštalovať ESET Management Agenta)

Serverové úlohy
Odstrániť nepripájajúce sa počítače – odstránenie všetkých klientskych počítačov, ktoré sa už nepripájajú do
nástroja ESET PROTECT Cloud, z rozhrania Web Console.
Generovať report – táto úloha sa používa na generovanie reportov podľa potreby.
Premenovať počítače – táto úloha bude pravidelne premenovávať počítače v skupinách pomocou formátu FQDN.

Prehľad úloh
Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.
Na spustenie klientskych úloh musíte vytvoriť spúšťač.

Kliknite na úlohu pre zobrazenie kontextového menu:
Zobraziť
podrobnosti
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Zobrazenie podrobností úlohy: súhrnné informácie, spúšťania, spúšťače (podrobnosti
spúšťača sú dostupné len pre klientske úlohy).

Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

Vykonania

Len klientske úlohy: môžete vybrať jednotlivé výsledky vykonaní úloh a vykonať v prípade
potreby ďalšie akcie. Bližšie informácie nájdete v časti Podrobnosti úlohy.

Spúšťače

Len klientske úlohy: Pozrite si zoznam spúšťačov pre vybranú klientsku úlohu.

Upraviť

Úprava vybranej úlohy. Úprava existujúcej úlohy je užitočná vtedy, keď potrebujete
vykonať iba menšie zmeny. V prípade úloh, ktoré sú odlišné od preddefinovaných úloh do
väčšej miery, odporúčame vytvoriť si úplne novú, vlastnú úlohu.

Duplikovať

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť novú úlohu na základe označenej úlohy, pričom je
nevyhnutné zadať pre duplikovanú úlohu nový (odlišný) názov.

Spustiť teraz

Len serverové úlohy: spustenie vybranej serverovej úlohy.

Spustiť na

Len klientske úlohy: pridajte nový spúšťač a vyberte cieľové počítače alebo skupiny pre
túto klientsku úlohu.

Znovu spustiť pri
zlyhaní

Vymazať

Len klientske úlohy: Vytvorí sa nový spúšťač, pričom všetky počítače, na ktorých bolo
počas predošlého spustenia úlohy zaznamenané zlyhanie, budú nastavené ako ciele.
Môžete upraviť nastavenia úlohy alebo kliknúť na Dokončiť a úloha bude spustená bez
zmien.
Úplné odstránenie zvolenej úlohy.
• Ak je úloha vymazaná po tom, ako bola vytvorená, avšak predtým, ako bolo
naplánované jej spustenie, úloha bude vymazaná a nebude nikdy spustená.
• Ak je úloha vymazaná po tom, ako bolo naplánované jej spustenie, dôjde k jej
vykonaniu, avšak príslušné informácie sa vo Web Console nezobrazia.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Indikátor priebehu
Indikátor priebehu je farebný panel, ktorý zobrazuje stav vykonania úloh. Každá úloha má vlastný indikátor
priebehu (zobrazený v riadku Priebeh). Indikátor priebehu zobrazuje stav vykonania úlohy v rôznych farbách,
obsahuje tiež počet počítačov, na ktorých je úloha v danom stave:
Spustené (modrá)

Úspešne dokončené (zelená)

Zlyhalo (oranžová)
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Novovytvorená úloha (biela) – zmena farby indikátora môže trvať nejaký čas, pretože ESET PROTECT Cloud Server
musí najprv dostať odpoveď od ESET Management Agenta, aby sa zobrazil stav vykonania úlohy. Indikátor
priebehu bude bielej farby aj v prípade, že nebol priradený žiadny spúšťač.

Kombinácia vyššie uvedených:

Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite ikonu stavu úlohy.
Indikátor priebehu zobrazuje stav úlohy z času, keď bola úloha naposledy vykonaná. Tieto informácie sú
zhromažďované ESET Management Agentom. Indikátor priebehu zobrazuje presné informácie nahlásené
ESET Management Agentom priamo z klientskeho počítača.

Ikona stavu
Ikona nachádzajúca sa vedľa ukazovateľa priebehu úlohy poskytuje dodatočné informácie. Zobrazuje, či existujú
plánované spustenia pre danú úlohu, ako aj výsledok dokončených úloh. Tieto informácie zhromažďuje ESET
PROTECT Cloud Server. Pomocou ikony môžu byť znázornené tieto stavy:
Spustené

Úloha je spustená pre aspoň jeden cieľ, nie sú žiadne iné naplánované alebo neúspešne
vykonané úlohy. Toto platí aj v prípade, že úlohy už boli na niektorých cieľoch
vykonané.

Úspešné

Úloha bola úspešne dokončená na všetkých cieľoch, nie sú žiadne iné naplánované
alebo spustené úlohy.

Chyba

Vykonanie úlohy je ukončené pre všetky ciele, avšak aspoň na jednom počítači
vykonanie úlohy zlyhalo. Nie sú naplánované žiadne ďalšie spustenia úloh.

Plánované

Úloha je naplánovaná na spustenie, avšak zatiaľ nie sú spustené žiadne úlohy.

Plánované/spustené Úloha má naplánované spustenie (z minulosti alebo v budúcnosti). Žiadne spustenia
nezlyhali a aspoň jedna úloha je práve spustená.
Plánované/úspešné Úloha má naplánované spustenia (z minulosti alebo naplánované v budúcnosti), nie sú
žiadne prebiehajúce alebo neúspešne vykonané úlohy a aspoň jedna úloha bola
úspešne ukončená.
Plánované/chyba
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Úloha má naplánované spustenie (z minulosti alebo naplánované v budúcnosti), nie sú
žiadne prebiehajúce úlohy a aspoň jedna úloha zlyhala. Toto platí aj v prípade, že úlohy
už boli na niektorých cieľoch úspešne vykonané.

Podrobnosti úlohy
Kliknutím na úlohu a následne na Zobraziť podrobnosti zobrazíte podrobné informácie o úlohe na nasledujúcich
kartách:

Súhrn
Táto karta obsahuje prehľad nastavení úlohy.

Vykonania
Karta Vykonania zobrazuje zoznam počítačov s výsledkom vykonania klientskych úloh. Karta Vykonania nie je
dostupná pre serverové úlohy.
Ak je počet vykonaní príliš veľký, môžete použiť filter pre jednoduchšie vyhľadávanie.
Kliknutím na Pridať filter môžete filtrovať zvolené vykonania podľa stavu:
• Plánované – áno (klientska úloha je naplánovaná na spustenie), nie (klientska úloha bola vykonaná).
• Posledný stav – Žiadny stav, Spustené, Dokončené, Neúspešné.
Filter môžete zmeniť alebo vypnúť a zobraziť tak všetky počítače bez ohľadu na ich stav.
Po kliknutí na konkrétny riadok v stĺpci Názov počítača alebo Popis počítača sa zobrazia ďalšie akcie:
•
História – vybraním tejto možnosti si zobrazíte podrobnosti o vykonaní klientskej úlohy vrátane času
Výskytu, Stavu, Priebehu a Správy sledovania (ak je daná možnosť dostupná). Pomocou správy sledovania
môžete preskúmať príčinu zlyhania klientskej úlohy.

• Ak v tabuľke História nevidíte žiadne položky, nastavte filter Výskyt na dlhšie trvanie.
• Pri inštalácii starších produktov spoločnosti ESET sa v správe sledovania zobrazí informácia: Úloha
bola doručená spravovanému produktu.
•
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Podrobnosti – kliknutím si zobrazíte podrobnosti o vybranom počítači.

Spúšťače
Karta Spúšťače je dostupná len pre klientske úlohy a zobrazuje zoznam spúšťačov pre zvolenú klientsku úlohu. Pre
správu spúšťača kliknite na daný spúšťač a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Upraviť
Znova spustiť čo
najskôr
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Úprava vybraného spúšťača.
Spustenie klientskej úlohy znova (čo najskôr) pomocou už existujúceho spúšťača bez
potreby akýchkoľvek úprav.

Vymazať

Úplné odstránenie zvoleného spúšťača. Na vymazanie viacerých spúšťačov použite
začiarkavacie polia na ľavej strane a kliknite na tlačidloVymazať.

Duplikovať

Duplikovanie umožňuje vytvorenie nového spúšťača na základe označenej správy,
pričom je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

Klientske úlohy
Klientske úlohy môžete priradiť ku skupinám alebo jednotlivým počítačom. Po jej vytvorení sa úloha spúšťa
pomocou spúšťača. Klientska úloha môže mať nastavených viacero spúšťačov. Klientske úlohy sú distribuované na
klienty vtedy, keď sa ESET Management Agent klientskeho počítača pripojí na ESET PROTECT Cloud Server. Z tohto
dôvodu môže nejaký čas trvať, kým je na ESET PROTECT Cloud Server doručená správa o spustení a výsledku
vykonania úlohy.
Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.
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Vytvorenie novej klientskej úlohy
1. Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

2. V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na
Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
3. V sekcii Nastavenia upravte nastavenia úlohy.
4. V sekcii Súhrn skontrolujte všetky nastavenia pre danú úlohu a následne kliknite na Dokončiť.
5. Kliknite na Vytvoriť spúšťač pre vytvorenie spúšťača pre klientsku úlohu alebo kliknite na Zatvoriť a vytvorte
spúšťač neskôr.

Spúšťače úloh pre klienta
Spúšťač musí byť priradený ku klientskej úlohe, aby bolo možné úlohu spustiť. Ak chcete vytvoriť spúšťač, kliknite
na Úlohy, v hlavnej tabuľke kliknite na danú klientsku úlohu a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.
Môžete prípadne aj priradiť klientsku úlohu ku skupine alebo počítačom.
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Pri vytváraní spúšťača vyberte cieľové počítače alebo skupiny, na ktorých má byť daná úloha vykonaná. Po zvolení
cieľov nastavte podmienky spúšťača pre spustenie úlohy v určitom čase alebo pri konkrétnej udalosti. Môžete tiež
prípadne použiť Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie pre podrobnejšie nastavenie spúšťača.

Základné
Zadajte základné informácie o spúšťači do poľa Popis a potom kliknite na Cieľ.

Cieľ
Sekcia Cieľ vám umožňuje vybrať klientske počítače (individuálne počítače alebo skupiny), na ktorých bude daná
úloha vykonaná.
• Kliknite na možnosť Pridať počítače pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane
zariadení, ktoré sa v týchto skupinách nachádzajú, a vyberte konkrétne zariadenia.
• Kliknite na možnosť Pridať skupiny pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane
zariadení, ktoré sa v týchto skupinách nachádzajú, a vyberte konkrétne skupiny.
Ak chcete priradiť všetky počítače v skupine, namiesto jednotlivých počítačov priraďte celú skupinu, aby ste
predišli spomaleniu Web Console.
Vo Web Console sa zobrazí upozornenie, ak vyberiete vysoký počet počítačov.

Následne kliknite na OK a prejdite do sekcie Spúšťač.
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Spúšťač
Spúšťač určuje, aká udalosť spustí danú úlohu.
• Hneď ako to bude možné – úloha bude vykonaná okamžite po pripojení klienta na ESET PROTECT Cloud
Server a doručení úlohy na klienta. Ak úloha nemôže byť vykonaná do dátumu vypršania uvedeného v poli
Dátum uplynutia platnosti, úloha bude odstránená z poradia – nebude odstránená úplne, iba nebude
vykonaná. Platnosť je možné nastaviť maximálne na 6 mesiacov od aktuálneho dátumu.
• Naplánované – spúšťa úlohu vo vybranom čase.
• Spúšťač protokolu udalosti – spúšťa úlohu na základe vybranej udalosti. Spúšťač sa aktivuje, ak je určitá
udalosť zaznamenaná v protokoloch. Upresnite typ protokolu, logický operátor a kritériá filtrovania, ktoré
spustia úlohu.
• Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny – tento spúšťač spúšťa úlohu v prípade, že klientske zariadenie
vstúpi do dynamickej skupiny zvolenej v sekcii Cieľ. Táto možnosť nebude dostupná, ak bola v sekcii Cieľ
zvolená statická skupina alebo individuálne klientske zariadenia.
• CRON výraz – interval spúšťača môžete nastaviť aj pomocou CRON výrazu.
Viac informácií o spúšťačoch nájdete v kapitole Typy spúšťačov úloh.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie
Obmedzovanie sa používa na obmedzenie vykonania úlohy, ak je úloha spúšťaná pri veľmi často sa vyskytujúcej
udalosti (napríklad v prípade úloh spúšťaných Spúšťačom protokolu udalosti alebo Spúšťačom pri vstupe do
dynamickej skupiny). Viac informácií nájdete v kapitole Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie.
Po nastavení cieľov a spúšťačov kliknite na Dokončiť pre vykonanie úlohy.

Priradenie klientskej úlohy ku skupine alebo počítačom
Tu nájdete informácie o tom, ako priradiť klientsku úlohu ku skupine.
Sú dostupné dve možnosti priradenia úlohy k počítaču:
1. Riadiaci panel > Počítače > Počítače s problémami > vyberte počítač a kliknite na Počítač >
Nová úloha.
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Úlohy >

2. Počítač > vyberte počítač/počítače pomocou začiarkavacích polí > zvoľte možnosť
úloha.

Následne sa zobrazí Sprievodca vytvorením novej klientskej úlohy.
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Úlohy >

Nová

Akcie Anti-Theft
Funkcia Anti-Theft chráni vaše mobilné zariadenie pred neoprávneným prístupom.
Ak je mobilné zariadenie (registrované a spravované v ESET PROTECT Cloud) stratené alebo ukradnuté, niektoré
akcie sú spustené automaticky, kým ostatné akcie môžu byť vykonané pomocou klientskej úlohy.
Ak neoprávnený používateľ vymení dôveryhodnú SIM kartu za nedôveryhodnú, zariadenie bude automaticky
zamknuté produktom ESET Endpoint Security pre Android a zároveň bude odoslaná SMS správa s upozornením na
telefónne číslo, ktoré bolo zadané používateľom. Táto správa bude obsahovať nasledujúce informácie:
• telefónne číslo aktuálne vloženej SIM karty,
• číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity),
• číslo IMEI mobilného zariadenia (International Mobile Equipment Identity).
Neoprávnený používateľ nebude vedieť o odoslaní tejto správy, pretože správa bude po odoslaní vymazaná z
telefónu. Môžete si tiež vyžiadať GPS súradnice strateného telefónu alebo vzdialene zmazať všetky dáta na
zariadení pomocou klientskej úlohy.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
Akcia

Hľadať

Správanie na
mobilných
OS

Popis

Zariadenie odpovie SMS správou obsahujúcou GPS súradnice. Ak sú po 10
minútach dostupné presnejšie súradnice, bude odoslaná ďalšia správa.
Získané informácie sa zobrazujú v podrobnostiach o zariadení.
Úloha Hľadať bude fungovať iba v prípade, že je na zariadení zapnuté
GPS.
Nepodporované.
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Akcia

Zamknúť

Správanie na
mobilných
OS

Popis

Zariadenie bude zamknuté. Môžete ho odomknúť pomocou hesla správcu
alebo príkazom na odomknutie.
Zariadenie bude zamknuté. Prístupový kód odstránite príkazom na
odstránenie prístupového kódu.

Odomknúť

Zariadenie bude odomknuté a bude môcť byť znova používané. SIM karta v
telefóne bude tým pádom uložená ako dôveryhodná SIM karta.
Nepodporované.

Siréna/Zvuk
v režime
strateného
zariadenia
Odstrániť
prístupový kód
Obnovenie
výrobných
nastavení

Zariadenie bude zamknuté a na dobu 5 minút spustí veľmi hlasnú sirénu
(pokiaľ nebude odomknuté).
Nepodporované.
Nepodporované.
Odstráni prístupový kód zo zariadenia. Používateľ bude po zapnutí
zariadenia vyzvaný, aby nastavil nový prístupový kód.
Všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia a
zariadenie bude obnovené na jeho výrobné nastavenia. Tento proces môže
trvať niekoľko minút.
Všetky nastavenia a informácie budú odstránené a na zariadení sa obnovia
výrobné nastavenia. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

Zapnúť režim
strateného
zariadenia a
funkciu Nájsť
Vypnúť režim
strateného
zariadenia
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Táto možnosť je dostupná len v rámci iOS ABM. Zariadenie sa prepne do
režimu strateného zariadenia, uzamkne sa a následne bude môcť byť
odomknuté iba spustením úlohy Vypnúť režim strateného zariadenia
prostredníctvom nástroja ESET PROTECT Cloud. Môžete tiež upraviť
telefónne číslo, text správy a poznámku, ktorá sa zobrazí na obrazovke
strateného zariadenia. Stav ochrany zariadenia sa zmení na Stratené.
Táto možnosť je dostupná len v rámci iOS ABM. Stav ochrany zariadenia sa
zmení a zariadenie bude opäť možné normálne používať.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Diagnostika
Ak chcete vyžiadať diagnostickú akciu prostredníctvom bezpečnostného produktu ESET na klientskom počítači,
použite úlohu Diagnostika.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
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• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
Diagnostická akcia
• Spustiť ESET Log Collector – budú zozbierané konkrétne dáta (ako napr. konfigurácia a protokoly) z
vybraného počítača s cieľom získať potrebné informácie o zákazníkovom počítači v prípade riešenia
problémov s technickou podporou.
oParametre ESET Log Collector – môžete špecifikovať parametre nástroja ESET Log Collector pre systém
Windows, macOS alebo Linux. Na zozbieranie všetkých dostupných dát ponechajte pole Parametre ESET
Log Collector prázdne. Ak sa rozhodnete špecifikovať parametre nástroja ESET Log Collector, ako ciele
danej úlohy vyberte iba počítače s príslušným operačným systémom.
Maximálna povolená veľkosť súboru na doručenie protokolu je 15 MB na zariadenie. Protokoly sú dostupné
vo Web Console v sekcii Podrobnosti > Protokoly. Ak majú protokoly zozbieravané prostredníctvom úlohy
viac než 15 MB, úloha zlyhá. V prípade zlyhania úlohy môžete:
• zozbierať protokoly lokálne na zariadení,
• zmeniť úroveň podrobnosti protokolov a pokúsiť sa spustiť úlohu znova:
opre cieľové počítače Windows použite parameter /Targets:EraAgLogs len na zozbieranie protokolov
ESET Management Agenta,
opre cieľové počítače Linux/macOS použite parameter --no-productlogs na vylúčenie protokolov
z nainštalovaného bezpečnostného produktu ESET.
• Nastaviť diagnostický režim - Diagnostický režim pozostáva z nasledujúcich kategórií: protokol spamu,
protokol firewallu, protokol HIPS, správa zariadení a protokol webovej kontroly. Hlavným účelom
diagnostického režimu je zhromažďovanie protokolov všetkých úrovní závažnosti pri riešení problémov.
oZapnúť – povolenie zapisovania do protokolov v rámci všetkých aplikácií ESET.
oVypnúť – zapisovanie do protokolov môžete vypnúť buď manuálne, alebo môžete počkať do najbližšieho
reštartu počítača, po ktorom bude zapisovanie do protokolov vypnuté automaticky.
Pre úspešné vytvorenie diagnostických protokolov je potrebné splniť nasledujúce podmienky:
• Protokoly diagnostického režimu môžu byť zozbieravané z klientskych počítačov so systémom Windows a
macOS.
• Na klientskom počítači musí byť nainštalovaný a aktivovaný bezpečnostný produkt ESET.
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ESET Management Agent odosiela iba protokoly zozbierané produktom ESET nainštalovaným na klientskom
počítači. Kategória protokolu a úroveň podrobnosti protokolu závisí od typu produktu a konfigurácie.
Nakonfigurujte každý produkt použitím Politík tak, aby zozbieraval konkrétne protokoly.
Diagnostické protokoly staršie ako 24 hodín sú každý deň o polnoci automaticky odstraňované. Vďaka tomu sa
zamedzí preťaženiu ESET PROTECT Cloud databázy.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.
Vytvorené protokoly si môžete prezrieť v podrobnostiach o počítači: Protokoly > Diagnostické protokoly.

Zobrazenie správy
Funkcia Zobraziť správu vám umožňuje odoslať správu na akékoľvek spravované zariadenie (počítač, tablet, mobil
atď.). Táto správa sa používateľovi zobrazí na obrazovke zariadenia.
• Na systéme Windows sa správa zobrazí ako oznámenie.
Na operačnom systéme Windows používa klientska úloha „Zobraziť správu“ príkaz msg.exe, ktorý je
dostupný len v rámci verzií Windows Professional/Enterprise. Z tohto dôvodu nie je možné použiť túto
úlohu na zobrazenie správy na klientskom počítači, na ktorom sa používa edícia Windows Home.
• Na systémoch macOS a Linux sa správa zobrazí iba v termináli.
Pre zobrazenie správy na systéme macOS alebo Linux je potrebné najprv otvoriť terminál.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
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Klientska úloha.

• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
Môžete zadať Nadpis a napísať Správu.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Ukončenie izolácie počítača od siete
Úloha Ukončiť izoláciu počítača od siete ukončí izoláciu počítača od siete a umožní pripojenie izolovaného
počítača znova. Túto úlohu používajte iba v prípade, že bol vyriešený bezpečnostný problém.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte
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Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Export konfigurácie spravovaných produktov
Úloha Exportovať konfiguráciu spravovaných produktov je určená na export nastavení jednotlivých súčastí ESET
PROTECT Cloud alebo bezpečnostných produktov spoločnosti ESET nainštalovaných na klientskych počítačoch.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
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vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
Nastavte export konfigurácie spravovaných produktov.
• Produkt – vyberte súčasť ESET PROTECT Cloud alebo bezpečnostný produkt ESET, pre ktorý chcete
exportovať nastavenia.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.
Po dokončení úlohy nájdete vyexportované nastavenia na karte Konfigurácia v podrobnostiach o počítači pre
jednotlivé cieľové počítače.

Izolovanie počítača od siete
Úloha Izolovať počítač od siete izoluje vybrané počítače od siete a všetky spojenia okrem tých, ktoré sú potrebné
pre správne fungovanie produktov spoločnosti ESET, budú blokované. Medzi povolené spojenia patria:
• ak počítač získava IP adresu,
• komunikácia ekrn.exe, ESET Management Agenta a ESET Inspect Connectora,
• prihlásenie do domény.
Izolácia od siete je kompatibilná iba s bezpečnostnými produktmi ESET (Endpoint Antivirus/Security a
serverové bezpečnostné produkty) verzie 7.2 a novších verzií.
Izolácia od siete pravdepodobne preruší normálnu činnosť počítačov a mali by ste ju používať len v
núdzových prípadoch (napr., ak je na spravovanom počítači zistený vážny bezpečnostný problém). Izoláciu
môžete ukončiť prostredníctvom klientskej úlohy.
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Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Odhlásenie
Úloha Odhlásiť odhlási všetkých používateľov z cieľového počítača. Prípadne môžete kliknúť na počítač a vybrať
Napájanie >
Odhlásiť.
Na počítači musí byť spustený ESET Management Agent vo verzii 10.0 alebo novšej. Na počítači so staršou
verziou agenta klientska úloha Odhlásiť zlyhá.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
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• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Aktualizácia modulov
Úloha Aktualizácia modulov je určená na aktualizovanie všetkých modulov bezpečnostného produktu spoločnosti
ESET nainštalovaného na klientskom zariadení. Táto úloha je dostupná pre všetky produkty a operačné systémy.
Zoznam všetkých modulov produktu nájdete v sekcii O programe v danom bezpečnostnom produkte.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
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Klientska úloha.

• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
• Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť – táto možnosť odstráni dočasné aktualizačné súbory z
klientskeho počítača a často môže pomôcť vyriešiť problémy a chyby pri aktualizácii modulov.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Nastavenie vlastného servera pre aktualizácie modulov
Ak sa v bezpečnostnom produkte ESET nedarí aktualizovať moduly z dôvodu geografického blokovania,
pomocou politiky si môžete nastaviť vlastný server pre aktualizácie modulov:
1. V nastaveniach politiky bezpečnostného produktu ESET vyberte možnosť Aktualizácia > Profily >
Aktualizácie.
2. V časti Aktualizácie modulov vypnite Automatický výber servera a zadajte adresu Vlastného servera. Ak
napríklad chcete produkt ESET Endpoint Antivirus/Security 9 pre Windows aktualizovať pomocou
aktualizačných serverov umiestnených v USA, zadajte http://us-update.eset.com/eset_upd/ep9/ (verzia 8:
http://us-update.eset.com/eset_upd/ep8/).
3. Zadajte svoje Prihlasovacie meno (EAV-XXXXXXXX) a licenčné Heslo. Získate ich zo starších licenčných
údajov.
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Vrátenie zmien aktualizácie modulov
V prípade, že aktualizácia modulov spôsobuje problémy, prípadne nechcete aktualizovať moduly na všetkých
klientskych počítačoch (napríklad na účely testovania alebo pri používaní predbežných aktualizácií), môžete použiť
úlohu Vrátenie zmien aktualizácie modulov. Po použití tejto úlohy sa moduly vrátia do svojej predchádzajúcej
verzie.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
Rozbaľte túto sekciu a podľa vlastných potrieb upravte nastavenia pre vrátenie zmien aktualizácie modulov.
Akcia
• Povoliť aktualizácie – aktualizácie budú povolené a klient obdrží najbližšiu dostupnú aktualizáciu modulov.
• Vrátiť zmeny a pozastaviť aktualizácie na – aktualizácie budú pozastavené na čas nastavený v roletovom
menu Interval vypnutia (24, 36, 48 hodín alebo do odvolania).
Povolením možnosti Do odvolania vystavujete počítač možným bezpečnostným rizikám.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.
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Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Manuálna kontrola
Úloha Manuálna kontrola vám umožňuje manuálne spustiť kontrolu klientskeho počítača.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
Po kontrole vypnúť počítač – po označení tejto možnosti bude počítač po skončení kontroly vypnutý.
V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri reštartovaní/vypnutí. Na počítači
musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej a bezpečnostný produkt ESET, ktorý
podporuje toto nastavenie.

Profil kontroly
V roletovom menu si môžete vybrať profil, ktorý chcete použiť:
• Hĺbková kontrola – toto prednastavený profil na klientskych počítačoch. Je nastavený na najpodrobnejšiu
kontrolu systému, avšak vyžaduje najviac času a zdrojov.
• Smart kontrola - Pomocou Smart kontroly je možné rýchlo skontrolovať počítač a vyliečiť infikované
súbory bez potreby zásahu používateľa. Výhodou Smart kontroly je jednoduchá obsluha bez potreby
nastavovania. Kontrolujú sa všetky súbory na lokálnych diskoch. Detegované infiltrácie budú automaticky
vyliečené alebo zmazané. Úroveň liečenia je automaticky nastavená na štandardnú hodnotu.
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• Kontrola z kontextového menu – tento typ kontroly kontroluje počítače pomocou predvoleného profilu.
Môžete vybrať ciele kontroly.
• Vlastný profil – vlastná, resp. prispôsobená kontrola je užitočná v prípade, že chcete vybrať konkrétne
ciele kontroly a metódy samotnej kontroly. Výhodou je možnosť podrobného nastavenia všetkých
parametrov kontroly. Tieto nastavenia sa dajú uložiť do tzv. profilov, čo umožňuje vykonávať pravidelnú
vlastnú kontrolu počítača s vašimi obľúbenými nastaveniami. Pred spustením úlohy s vlastným profilom musí
byť vytvorený profil. Po zvolení vlastného profilu z roletového menu zadajte názov profilu do poľa Vlastný
profil.

Liečenie
Predvolená je možnosť Kontrolovať s liečením. Toto nastavenie umožňuje automatické liečenie nájdených
infikovaných objektov. Ak to nebude možné, budú presunuté do karantény.

Ciele kontroly
Možnosť Kontrolovať všetky ciele je takisto predvolene zapnutá. Pri použití týchto nastavení budú kontrolované
všetky ciele špecifikované v profile kontroly. Po vypnutí tejto možnosti musíte manuálne zadať ciele kontroly do
poľa Pridať cieľ. Zadajte názov cieľa do textového poľa a kliknite na možnosť Pridať. Cieľ bude zobrazený nižšie v
poli Ciele kontroly. Cieľom kontroly môže byť napr. súbor alebo umiestnenie. Môžete prípadne spustiť aj vopred
definovanú kontrolu použitím ktorýchkoľvek z nižšie uvedených reťazcov ako Cieľ kontroly:
Cieľ kontroly
${DriveRemovable}

Kontrolované lokality
Všetky vymeniteľné jednotky a zariadenia.

${DriveRemovableBoot} Zavádzacie sektory všetkých vymeniteľných jednotiek.
${DriveFixed}

Pevné disky (HDD, SSD).

${DriveFixedBoot}

Zavádzacie sektory pevných diskov.

${DriveRemote}

Sieťové disky.

${DriveAll}

Všetky dostupné jednotky.

${DriveAllBoot}

Zavádzacie sektory všetkých jednotiek a UEFI. Viac o kontrole UEFI sa dočítate
v slovníku pojmov.

${DriveSystem}

Systémové jednotky.

${Share}

Zdieľané disky (iba pre serverové produkty).

${Boot}

Hlavný boot sektor.

${Memory}

Operačná pamäť.

${Registry}

Systémový register (iba pre ESET Endpoint 8 a novšie verzie).

${Wmi}

Databáza WMI (iba pre ESET Endpoint 8 a novšie verzie).

Nižšie sú uvedené príklady, ako používať parametre cieľov kontroly v rámci Manuálnej kontroly:
▪Súbor: C:\Users\Data.dat
▪Priečinok C:\MyFolder
▪Unix cesta alebo súbor /usr/data
▪Umiestnenie UNC (Windows) \\server1\scan_folder
▪Vopred definovaný reťazec ${Memory}
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Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Aktualizácia operačného systému
Úloha Aktualizácia operačného systému je určená na aktualizovanie operačných systémov na klientskych
počítačoch v sieti. Táto úloha spúšťa aktualizáciu operačného systému na operačných systémoch Windows,
macOS a Linux.
• macOS – úloha nainštaluje všetky aktualizácie (aktualizácia všetkých balíkov) pomocou nasledujúceho
príkazu:
/usr/sbin/softwareupdate --install --all

• Linux – úloha nainštaluje všetky aktualizácie (aktualizácia všetkých balíkov). V rámci kontroly dostupnosti
využíva viacero baliacich nástrojov, čím je zabezpečená podpora väčšiny distribúcií. Spúšťa tieto príkazy:
Debian/Ubuntu:
apt-get update --assume-no && apt-get dist-upgrade --assume-yes

CentOS/Red Hat:
yum update -y

SLES/SLED:
zypper --non-interactive update -t patch

• Windows – úloha nainštaluje aktualizácie operačného systému volaním interného Windows API.
Nenainštalujú sa však aktualizácie funkcií ani nedôjde k prechodu na novšiu verziu systému Windows.
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Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
• Automaticky prijať EULA (len na systéme Windows) – túto možnosť označte v prípade, že chcete, aby bola
Licenčná dohoda s koncovým používateľom prijatá automaticky. Používateľovi sa nezobrazí žiadny text. Ak
nepovolíte automatické prijatie licenčnej dohody s koncovým používateľom, úloha vynechá tie aktualizácie,
ktoré akceptovanie dohody vyžadujú.
• Inštalovať voliteľné aktualizácie (len na systéme Windows) – budú nainštalované aj aktualizácie, ktoré sú
označené ako voliteľné.
• Povoliť reštart (Windows a macOS) – po nainštalovaní aktualizácií, ktoré vyžadujú reštart, sa klientsky
počítač reštartuje.
V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri reštartovaní/vypnutí. Na počítači
musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej a bezpečnostný produkt ESET, ktorý
podporuje toto nastavenie. V prípade, že spravovaný počítač nepodporuje konfiguráciu správania pri reštarte:
oSystém Windows upozorní používateľa na plánovaný vynútený reštart počítača 4 hodiny pred reštartom
a následne 10 minút pred reštartom.
oSystém macOS sa po aktualizácii reštartuje okamžite.
• Aktualizácie vyžadujúce reštart sa budú inštalovať aj v prípade, že neaktivujete možnosť Povoliť reštart.
• Nastavenia nemajú vplyv na úlohu, ak cieľové zariadenie používa nepodporovaný OS.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
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možnosti

Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Správa karantény
Úloha Správa karantény sa používa na správu objektov umiestnených v karanténe ESET PROTECT Cloud Servera,
ktoré sú infikované alebo podozrivé a boli objavené počas kontroly.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
Nastavenia správy karantény
Akcia – vyberte akciu, ktorá bude vykonaná s objektmi v karanténe.
• Obnoviť objekt(y) – obnovenie objektu do jeho pôvodného umiestnenia, po ďalšej kontrole sa však
môže objekt dostať späť do karantény.
• Obnoviť objekt(y) a vylúčiť v budúcnosti – obnovenie objektu do jeho pôvodného umiestnenia, pričom
po ďalšej kontrole sa objekt nemôže opäť dostať do karantény.
• Odstrániť objekt(y) – trvalé odstránenie objektu.
Typ filtra – filtrovanie objektov v karanténe na základe zadaných kritérií,
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Nastavenia filtrovania:
• Hash položky – pridanie hash položiek do poľa. Zadané môžu byť len známe objekty, napríklad objekty,
ktoré už boli umiestnené do karantény.
• Výskyt > Výskyt od, Výskyt do – vyberte časový rozsah, v ktorom bol objekt pridaný do karantény.
• Veľkosť > Minimálna/Maximálna veľkosť (bajtov) – vyberte rozsah veľkosti objektu pridaného do
karantény (v bajtoch).
• Názov detekcie – vyberte detekciu zo zoznamu položiek umiestnených v karanténe.
• Názov objektu – vyberte objekt zo zoznamu položiek umiestnených v karanténe.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Aktivácia produktu
Na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET na klientskom počítači alebo mobilnom zariadení použite úlohu
Aktivácia produktu.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte
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Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
Nastavenia aktivácie produktov – zo zoznamu vyberte príslušnú licenciu pre počítač. Následne bude táto licencia
použitá pre už nainštalovaný produkt na počítači. Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne licencie, prejdite do časti
Viac > Správa licencií a pridajte licenciu.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Obnovenie klonovaného agenta
ESET Management Agenta je možné distribuovať v rámci vašej siete pomocou vopred definovaných obrazov –
podrobnejšie informácie nájdete v tomto článku databázy znalostí. Klonované agenty majú rovnaké SID, čo môže
spôsobovať problémy. Riešením tohto problému je použitie úlohy Obnoviť klonovaného agenta, čím dôjde k
vynulovaniu pridelených SID a prideleniu novej identity agentom.
ESET Management Agent identifikuje klonované klientske počítače automaticky – úloha Obnoviť klonovaného
agenta nie je potrebná. Táto úloha je potrebná len na klientskych počítačoch so systémom Linux a macOS (a
klientoch so systémom Windows, kde bola vypnutá detekcia hardvéru), kde slúži na rozdelenie klonovaných
počítačov.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
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• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
Túto úlohu používajte opatrne. Po odstránení aktuálneho ESET Management Agenta budú všetky úlohy
prebiehajúce na danom agente zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo Zlyhalo nemusia
byť pre túto úlohu zobrazené. Závisí to od replikácie.
Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy
Úloha Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy je určená na zmazanie vyrovnávacej pamäte nástroja RD
Sensor. Táto úloha vyčistí vyrovnávaciu pamäť a výsledky vyhľadávania budú opäť ukladané. Neodstráni však
detegované počítače. Je vhodné ju použiť, ak sú detegované počítače stále len vo vyrovnávacej pamäti a neboli
zatiaľ nahlásené na server.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
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• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.
Pri vytváraní spúšťača pre túto úlohu vyberte ako cieľ počítač, na ktorom je nainštalovaný RD Sensor.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Spustenie príkazu
Pomocou úlohy Spustiť príkaz spustíte na klientskych počítačoch konkrétne príkazy. Správca môže určiť príkazy,
ktoré budú spustené.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
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Klientska úloha.

• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Nová úloha.

Príkazy sú vykonávané bez prístupu k prostrediu pracovnej plochy. Z tohto dôvodu môže zlyhať spúšťanie
príkazov, ktoré potrebujú prístup k grafickému používateľskému rozhraniu aplikácie.
V rámci úlohy Spustiť príkaz môžete použiť ecmd príkazy. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku databázy
znalostí.
Operačný
systém

Príkaz bude spustený pod
používateľom/účtom

Predvolený pracovný
adresár

Dostupné sieťové
umiestnenia

Príkaz bude
spustený v

Windows

Local System

C:\Windows\Temp

Iba umiestnenia v
aktuálnej doméne,
dostupné pre účet Local
System

Príkazový
riadok
(cmd.exe)

Linux alebo
macOS

root

/tmp

Iba ak je umiestnenie
pripojené a dostupné pre
root používateľa

Konzola

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
• Príkazový riadok na spustenie – zadajte príkaz, ktorý chcete spustiť na klientskom počítači.
• Pracovný adresár – zadajte adresár, v ktorom chcete daný príkaz spustiť.
Môžete zadať príkaz, ktorého dĺžka je viac ako jeden riadok. Obmedzenia týkajúce sa maximálnej dĺžky
príkazov:
• Web Console dokáže spracovať maximálne 32 768 znakov. Ak skopírujete a vložíte dlhší príkaz, koniec
príkazu bude potichu odseknutý.
• Linux a macOS dokážu spracovať celú dĺžku príkazu. Na systéme Windows platí obmedzenie na
maximálne 8191 znakov.
• Pre spustenie lokálneho skriptu nachádzajúceho sa na kliente v umiestnení C:\Users\user\script.bat
postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1.Vytvorte novú klientsku úlohu a vyberte možnosť Spustiť príkaz.
2.V sekcii Nastavenia zadajte:
Príkazový riadok na spustenie: call script.bat
Pracovný adresár: C:\Users\user
3.Kliknite na Dokončiť, vytvorte spúšťač a vyberte cieľové klienty.
• Pre spustenie viacriadkového príkazu na vzdialený reštart služby Windows (nahraďte service_name
názvom služby, napr. wuauserv pre službu Windows Update):
net stop service_name
net start service_name
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Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Preskúmajte výstup úlohy Spustiť príkaz
1. Kliknite na Úlohy > požadovaná úloha > Zobraziť podrobnosti > karta Vykonania, označte riadok v tabuľke >
História.
2. Stĺpec Správa sledovania obsahuje prvých 255 znakov z celého výstupu úlohy Spustiť príkaz. Môžete
vytvárať reporty a spracovávať tieto dáta z viacerých počítačov. Podrobnejší výstup si môžete stiahnuť ako
protokol nástroja Log Collector v sekcii PočítačPodrobnosti > Protokoly > Log Collector.

Spustenie skriptu SysInspector
Úloha Spustiť SysInspector skript sa používa na odstránenie nechcených objektov zo systému. Pred spustením
tejto úlohy musí byť najprv SysInspector Skript exportovaný z nástroja ESET SysInspector. Po exportovaní skriptu
môžete označiť objekty, ktoré chcete odstrániť, a spustiť skript s upravenými dátami – označené objekty budú
odstránené.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
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V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
• SysInspector skript – kliknite na Prehľadávať a vyberte servisný skript. Servisný skript musíte vytvoriť pred
spustením úlohy.
• Akcia – môžete buď Nahrať, alebo Stiahnuť skript z ESET PROTECT Cloud Web Console.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.
Po vykonaní úlohy môžete skontrolovať výsledok vykonania danej úlohy v reporte (zázname).

Odoslanie súboru do ESET LiveGuard
Pre spustenie tejto úlohy prejdite do sekcie Detekcie.
Možnosť
Odoslať súbor do ESET LiveGuard je k dispozícii iba pre
blokované súbory. Súbor môžete odoslať
na analýzu malvéru (ESET LiveGuard Advanced) z nástroja ESET PROTECT Cloud Web Console. Podrobnosti o
analýze súborov nájdete v odoslaných súboroch. Ak chcete manuálne odoslať spustiteľné súbory na analýzu do
ESET LiveGuard Advanced, môžete to urobiť aj priamo z produktu ESET nainštalovanom na koncovom zariadení
(musíte mať licenciu ESET LiveGuard Advanced).

Kontrola servera
Úlohu Kontrola servera môžete použiť na skontrolovanie vybraných cieľov (klientov) pomocou nainštalovaného
serverového riešenia od spoločnosti ESET. Typ spustenej kontroly závisí od nainštalovaného riešenia ESET:
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Produkt

Kontrola

Kontrola Hyper-V
ESET Server Security pre
Windows (predtým ESET
File Security pre Microsoft
Windows Server)
ESET Security pre
Microsoft SharePoint
Server

Kontrola databáz
SharePoint, Kontrola
Hyper-V

Manuálna kontrola
ESET Mail Security pre
Microsoft Exchange Server databáz e‑mailových
schránok, Kontrola HyperV

Popis
Tento typ kontroly vám umožňuje kontrolovať disky
Microsoft Hyper-V Servera, čo je virtuálny počítač (VM),
a to bez potreby inštalácie ESET Management Agenta
na daný virtuálny počítač.
Táto funkcia umožňuje nástroju ESET PROTECT Cloud
použiť vhodný cieľ kontroly pri spustení klientskej úlohy
Kontrola servera na serveri, kde je nainštalované
riešenie ESET Security pre Microsoft SharePoint.
Táto funkcia umožňuje nástroju ESET PROTECT Cloud
použiť vhodný cieľ kontroly. Keď nástroj ESET PROTECT
Cloud spustí klientsku úlohu Kontrola servera, zozbiera
zoznam cieľov a vyzve vás, aby ste zvolili ciele kontroly
v rámci manuálnej kontroly databáz e‑mailových
schránok na danom serveri.

ESET Mail Security pre IBM Manuálna kontrola
Táto funkcia umožňuje nástroju ESET PROTECT Cloud
databáz,
Kontrola
Hyper-V
Domino
použiť vhodný cieľ kontroly pri spustení klientskej úlohy
Kontrola servera na serveri, kde je nainštalované
riešenie ESET Mail Security pre IBM Domino.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
• Kliknite na Vybrať v časti Kontrolovaný server a vyberte počítač, kde je nainštalovaný bezpečnostný produkt
určený pre server vo verzii 6 alebo novšej. Budete vyzvaný, aby ste na danom počítači zvolili konkrétne disky,
priečinky alebo súbory, pre ktoré bude vykonaná kontrola.
• Následne pre túto úlohu vyberte Spúšťač, v prípade potreby môžete nastaviť aj obmedzovanie. Predvolene je
táto úloha spustená ihneď.

Ciele kontroly
Nástroj ESET PROTECT Cloud vám ponúkne zoznam dostupných cieľov kontroly na zvolenom serveri. Aby bolo
možné použiť tento zoznam, musí byť zapnutá možnosť Generovať zoznam cieľov v rámci politiky pre váš
serverový produkt v sekcii Nástroje > Ciele kontroly v ERA/ESMC:
• Generovať zoznam cieľov – povoľte toto nastavenie, aby mohol nástroj ESET PROTECT Cloud generovať
zoznamy cieľov.
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• Doba aktualizácie [minúty] – generovanie zoznamu cieľov po prvýkrát bude trvať polovicu tohto času.
Vyberte ciele kontroly zo zoznamu. Viac informácií nájdete v časti Ciele kontroly v ESET PROTECT Cloud.

Súhrn
Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.
Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Vypnutie počítača
Pomocou úlohy Vypnúť počítač môžete vypnúť alebo reštartovať klientsky počítač.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
• Reštart počítača – vyberte túto možnosť, ak chcete po dokončení úlohy reštartovať počítač. Ak chcete
počítače vypnúť, ponechajte túto možnosť neoznačenú.
V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri reštartovaní/vypnutí. Na počítači
musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej a bezpečnostný produkt ESET, ktorý
podporuje toto nastavenie.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.
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Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Inštalácia softvéru
Úloha Inštalácia softvéru slúži na inštalovanie softvéru na klientske počítače:
• Inštalácia bezpečnostných produktov ESET. Môžete tiež použiť kontextové menu v sekcii Počítače. Kliknite
na počítač a zvoľte
Riešenia >
Nasadiť bezpečnostný produkt, aby ste mohli nasadiť bezpečnostný
produkt ESET na vybrané zariadenie.
• Aktualizácia bezpečnostných produktov ESET. Spustite túto úlohu s použitím najnovšieho inštalátora, aby
bola cez váš súčasný bezpečnostný produkt nainštalovaná najnovšia verzia programu. Z Riadiaceho panela
môžete spustiť okamžitú aktualizáciu bezpečnostného produktu ESET jediným kliknutím. Podrobné pokyny,
ako úspešne dokončiť aktualizáciu produktu ESET Security pre Microsoft SharePoint, nájdete tu.
• Inštalácia softvéru tretej strany
ESET PROTECT Cloud Server a ESET Management Agent musia mať prístup na internet, aby sa mohli pripojiť
na repozitár a vykonať inštaláciu. Ak nemáte prístup na internet, musíte nainštalovať klientsky softvér
lokálne, pretože vzdialená inštalácia zlyhá, prípadne vytvorte offline repozitár. Aby sa predišlo zlyhaniu
inštalácie, ESET Management Agent vykoná pred inštaláciou alebo aktualizáciou produktov ESET
nasledujúce kontroly:
• overí, či je repozitár prístupný,
• overí, či je na klientskom počítači dostatok (1 GB) voľného miesta (toto nie je dostupné na systéme
Linux).
Pri vykonávaní úlohy Inštalácia softvéru na počítačoch v doméne s bežiacim ESET Management Agentom
musí mať používateľ pridelené povolenie na čítanie pre priečinok, v ktorom sú uložené inštalátory. V
prípade, že je nutné prideliť tieto povolenia, postupujte podľa krokov uvedených nižšie:
1.Pridajte konto počítača pre službu Active Directory do počítača, na ktorom je daná úloha spustená (napr.
NewComputer$).
2.Počítaču NewComputer$ prideľte povolenie na čítanie pre priečinok s inštalátormi – kliknite pravým
tlačidlom myši na priečinok, z kontextového menu zvoľte možnosť Vlastnosti, prejdite na kartu Zdieľanie a
stlačte Zdieľať. Znak „$“ je na konci názvu počítača nutné uviesť.
Inštalácia zo zdieľaného umiestnenia je možná len v prípade, ak je klientsky počítač v doméne.
Úlohu Inštalácia softvéru nepoužívajte na aktualizáciu ESET Management Agentov. Použite namiesto toho
úlohu Aktualizovať agenta.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
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Klientska úloha.

• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
Balík na inštaláciu – máte na výber dve možnosti:
• Inštalovať balík z repozitára
oVyberte operačný systém – vyberte operačný systém, na ktorý sa bude produkt inštalovať.
oVyberte balík z repozitára – kliknutím na Vybrať vyberte inštalačný balík bezpečnostného produktu ESET
z repozitára (napr. ESET Endpoint Security). V roletovom menu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
Predvolene je nastavená najnovšia verzia produktu (odporúčané). Môžete zvoliť aj staršiu verziu. Ak
chcete prejsť na novšiu verziu produktu ESET, vyberte najnovšiu dostupnú verziu. Môžete tiež kliknúť
na položku Prispôsobiť viac nastavení a vybrať verziu produktu ESET. Kliknutím na Zobraziť protokol
zmien zobrazíte protokol zmien vybranej verzie produktu. Kliknite na OK.
oInštalovať najnovšiu verziu – po označení tejto možnosti sa nainštaluje najnovšia verzia produktu ESET,
ak už je preň prijatá zodpovedajúca EULA.
• Inštalovať balík z URL adresy – ak chcete zadať URL adresu inštalačného balíka, napíšte ju alebo skopírujte
do textového poľa (nepoužívajte URL adresu, ktorá vyžaduje autorizáciu):
ohttp://server_address/ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z verejného webového servera alebo zo svojho
servera HTTP.
ofile://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z lokality vo svojej sieti.
ofile://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z lokálneho disku.
Licencia ESET – zo zoznamu dostupných licencií vyberte príslušnú produktovú licenciu.
• Licenciu vyberte len v prípade, že inštalujete alebo aktualizujete produkty, ktoré nie sú aktivované,
prípadne chcete zmeniť aktuálne používanú licenciu na inú.
• Pri aktualizácii už aktivovaného produktu nie je potrebné vybrať licenciu.
• Ak nevyberiete licenciu, môžete bezpečnostný produkt ESET nainštalovať aj bez nej a produkt aktivovať
neskôr.
Aktivovať ESET LiveGuard – táto možnosť je dostupná, ak máte licenciu na ESET LiveGuard Advanced a vybrali ste
si bezpečnostný produkt ESET kompatibilný so službou ESET LiveGuard Advanced a produktovou licenciou.
Označte túto možnosť, ak chcete aktivovať ESET LiveGuard Advanced na cieľových počítačoch zadefinovaných
v úlohe Inštalácia softvéru. Po aktivácii môžete spravovať nastavenia ESET LiveGuard Advanced pomocou politiky.
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Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie
zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky
používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.
Ak ste vybrali bezpečnostný produkt ESET pre Windows:Označením začiarkavacieho políčka vedľa príslušného
nastavenia bude dané nastavenie použité v rámci inštalácie.
oZapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® (odporúčané)
oZapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií – podrobnejšie informácie nájdete v našom článku
databázy znalostí.
Parametre inštalácie (voliteľné):
• Parametre inštalácie cez príkazový riadok používajte len pri obmedzenom, základnom alebo žiadnom
používateľskom rozhraní.
• Podrobnejšie informácie o príkazoch v príkazovom riadku nájdete v dokumentácii nástroja msiexec.
• Prečítajte si príslušného online Pomocníka na inštaláciu produktov ESET pre koncové zariadenia
a serverových produktov ESET cez príkazový riadok.
Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického reštartovania
počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete aj vynechať a namiesto toho reštartovať klientsky počítač
manuálne. V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri reštartovaní/vypnutí.
Na počítači musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej a bezpečnostný produkt ESET,
ktorý podporuje toto nastavenie.

Inštalácia softvéru tretej strany
Úlohu Inštalácia softvéru môžete použiť aj na inštaláciu softvéru, ktorý nie je od spoločnosti ESET (softvér tretej
strany).
Operačný
systém

Podporované typy
inštalačných súborov

Podpora inštalačných parametrov

Windows

.msi

Úloha Inštalácia softvéru vždy vykonáva tichú inštaláciu .msi
balíkov.
Nie je možné definovať parametre msiexec. Je možné definovať
iba parametre samotného inštalačného balíka, ktoré sa líšia v
závislosti od konkrétnej aplikácie.

Linux

.deb, .rpm, .sh

Parametre môžete použiť len pre súbory .sh (súbory .deb a .rpm
nepodporujú parametre).

macOS

.pkg, .dmg (obsahujúce
súbor .pkg)

Inštalačné parametre nie sú podporované.

Android

.apk

Inštalačné parametre nie sú podporované.

iOS

.ipa

Inštalačné parametre nie sú podporované.
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Chcete nainštalovať softvér na systéme Linux pomocou súboru install_script.sh s dvomi parametrami: -a je
prvý parameter a -b je druhý parameter.
Inštalácia v termináli (ako root používateľ v priečinku, kde sa nachádza install_script.sh):
./install_script.sh -a parameter_1 -b parameter_2

Inštalácia pomocou úlohy Inštalácia softvéru:
• Do poľa Inštalovať balík zadaním URL adresy zadajte cestu k súboru, napr.:
file:///home/user/Desktop/install_script.sh.
• Ako Parametre inštalácie zadajte: -a parameter_1 -b parameter_2.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Zoznam problémov pri zlyhaní inštalácie
• Inštalačný balík nebol nájdený.
• Vyžaduje sa novšia verzia služby Inštalátor systému Windows.
• Je nainštalovaná iná verzia alebo konfliktný produkt.
• Prebieha iná inštalácia. Skôr ako budete pokračovať v tejto inštalácii, musíte dokončiť prebiehajúcu
inštaláciu.
• Inštalácia alebo odinštalovanie skončilo úspešne, avšak vyžaduje sa reštart počítača.
• Úloha neprebehla úspešne – vyskytla sa chyba. Otvorte si protokol agenta a nájdite návratový kód
inštalátora.

Softvér Safetica
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Čo je Safetica
Safetica je softvérová spoločnosť tretej strany a člen Technologickej aliancie ESET. Spoločnosť Safetica poskytuje
riešenie v oblasti IT bezpečnosti zamerané na prevenciu straty dát a dopĺňa bezpečnostné riešenia ESET. Medzi
hlavné funkcie softvéru Safetica patria:
• Prevencia straty dát – monitorovanie všetkých pevných diskov, USB diskov, prenosov súborov po sieti, emailov a tlačiarní, ako aj prístupu k súborom aplikácií.
• Hlásenie a blokovanie aktivít – pre operácie so súbormi, webové stránky, e-maily, odosielanie okamžitých
správ, použitie aplikácií a vyhľadávané kľúčové slová.

Ako funguje Safetica
Safetica nasadí na želané koncové pracovné stanice agenta (Safetica Endpoint Client) a udržiava s nimi pravidelné
spojenie prostredníctvom servera (Safetica Management Service). Tento server vytvára databázu informácií o
dianí na pracovných staniciach a distribuuje nové bezpečnostné politiky a nariadenia ochrany dát na jednotlivé
pracovné stanice.

Integrácia softvéru Safetica s ESET PROTECT Cloud
ESET Management Agent deteguje a hlási softvér Safetica ako softvér spoločnosti ESET v sekcii Podrobnosti
o počítači > Nainštalované aplikácie. ESET PROTECT Cloud Web Console aktualizuje Safetica Agenta v prípade, že
je dostupná novšia verzia.

Nasadiť Safetica Agenta
Safetica Agenta je možné nasadiť priamo cez ESET PROTECT Cloud Web Console z repozitára softvéru ESET, a to
použitím úlohy Inštalácia softvéru a zadaním STSERVER=Server_name do Parametrov inštalácie (Server_name
je názov hostiteľa/IP adresa servera, kde je nainštalovaná služba Safetica Management Service).
Safetica Agenta môžete nainštalovať aj prostredníctvom klientskej úlohy – Spustiť príkaz.
Použitie úlohy „Spustiť príkaz“
msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name

Môžete použiť parameter /silent na konci príkazu pre vzdialené spustenie inštalácie v „tichom“ režime:
msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name /silent

Pre vyššie spomenutú inštaláciu sa vyžaduje, aby sa balík .msi už nachádzal na zariadení. Pre spustenie inštalácie
tam, kde sa .msi balík nachádza v zdieľanom umiestnení, zadajte do príkazu konkrétne umiestnenie: msiexec /i
Z:\sharedLocation\safetica_agent.msi STSERVER=Server_name

Aktualizácia Safetica Agenta
Ak chcete aktualizovať Safetica Agenta na spravovanom počítači, prejdite do sekcie Podrobnosti o počítači >
Nainštalované aplikácie > vyberte položku Safetica Agent a kliknite na Aktualizovať produkty ESET.
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Odinštalovanie Safetica Agenta
Ak chcete odinštalovať Safetica Agenta zo spravovaného počítača, prejdite do sekcie Podrobnosti o počítači >
Nainštalované aplikácie > vyberte položku Safetica Agent a kliknite na Odinštalovať.

Odinštalovanie softvéru
Úloha Odinštalovanie softvéru je určená na odinštalovanie produktov ESET z klientskych počítačov.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
Nastavenia odinštalovania softvéru
Odinštalovať – aplikáciu zo zoznamu:
• Názov balíka – vyberte súčasť ESET PROTECT Cloud, bezpečnostný produkt alebo aplikáciu tretej strany.
Pomocou politiky upravujúcej nastavenia Agenta môžete zapnúť nahlasovanie aplikácií tretích strán (teda
aplikácií, ktoré nie sú od spoločnosti ESET). V zozname sú zobrazené všetky balíky, ktoré môžu byť
odinštalované z označeného klienta.
Ak odinštalujete ESET Management Agenta z klientskeho počítača, zariadenie už nebude spravované
prostredníctvom nástroja ESET PROTECT Cloud:
• Bezpečnostný produkt ESET si môže ponechať niektoré nastavenia aj napriek tomu, že ESET Management
Agent bol už odinštalovaný.
• Ak je agent chránený heslom, nebude možné ho odinštalovať. Predtým, ako zrušíte spravovanie
zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia, ktoré si nechcete ponechať
(napríklad ochranu heslom), naspäť na predvolené nastavenia.
• Všetky úlohy spustené na agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo
Zlyhalo nemusia byť pre túto úlohu zobrazené v ESET PROTECT Cloud Web Console presne. Závisí to od
replikácie.
• Po odinštalovaní agenta môžete spravovať svoj bezpečnostný produkt prostredníctvom integrovaného
EGUI alebo eShell.
• Verzia balíka – môžete odinštalovať buď konkrétnu verziu aplikácie (niekedy môže konkrétna verzia
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spôsobovať problémy), alebo použiť možnosť Odinštalovať všetky verzie balíka.
• Parametre odinštalovania – môžete zadať parametre odinštalovania.
• Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického
reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete aj vynechať a namiesto toho reštartovať
klientsky počítač manuálne. V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri
reštartovaní/vypnutí. Na počítači musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej
a bezpečnostný produkt ESET, ktorý podporuje toto nastavenie.

Odinštalovať– antivírusový softvér tretej strany (so vstavaným OPSWAT)
Pomocou politiky upravujúcej nastavenia Agenta môžete zapnúť nahlasovanie aplikácií tretích strán (teda
aplikácií, ktoré nie sú od spoločnosti ESET).
Zoznam kompatibilného antivírusového softvéru nájdete v našom článku databázy znalostí. Tento spôsob
odinštalovania softvéru je odlišný od funkcie Pridať alebo odstrániť programy. Ide tu o úplné odstránenie
antivírusových programov tretích strán vrátane registrov.
Pre odstránenie antivírusového softvéru tretej strany z klientskych počítačov postupujte podľa podrobných
inštrukcií nachádzajúcich sa v článku Ako odstránim antivírusový softvér tretej strany z klientskych počítačov
použitím ESET PROTECT Cloud.
Ak chcete povoliť odinštalovanie aplikácií chránených heslom, postupujte podľa nášho článku databázy znalostí.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.
Odinštalovanie produktu ESET môže zlyhať kvôli chybovej správe súvisiacej s heslom, napr.: Product: ESET
Endpoint Security -- Error 5004. Enter a valid password to continue uninstallation. Je to spôsobené tým,
že v bezpečnostnom produkte ESET je zapnutá ochrana nastavení heslom. Pre odstránenie ochrany heslom
je potrebné uplatniť politiku na klientske počítače. Potom už môžete odinštalovať bezpečnostný produkt
ESET pomocou úlohy „Odinštalovanie softvéru“.
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Ukončenie spravovania (odinštalovanie ESET
Management Agenta)
Pomocou tejto úlohy je možné odinštalovať ESET Management Agenta z vybraných cieľových zariadení. Ak je
zvolená pracovná stanica, úloha odstráni ESET Management Agenta. Ak je zvolené mobilné zariadenie, úloha zruší
MDM registráciu daného zariadenia.
Ak odinštalujete ESET Management Agenta z klientskeho počítača, zariadenie už nebude spravované
prostredníctvom nástroja ESET PROTECT Cloud:
• Bezpečnostný produkt ESET si môže ponechať niektoré nastavenia aj napriek tomu, že ESET Management
Agent bol už odinštalovaný.
• Ak je agent chránený heslom, nebude možné ho odinštalovať. Predtým, ako zrušíte spravovanie
zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia, ktoré si nechcete ponechať
(napríklad ochranu heslom), naspäť na predvolené nastavenia.
• Všetky úlohy spustené na agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo
Zlyhalo nemusia byť pre túto úlohu zobrazené v ESET PROTECT Cloud Web Console presne. Závisí to od
replikácie.
• Po odinštalovaní agenta môžete spravovať svoj bezpečnostný produkt prostredníctvom integrovaného
EGUI alebo eShell.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.
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Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Vyžiadanie SysInspector protokolu (iba Windows)
Úloha Vyžiadať SysInspector protokol je určená na vyžiadanie SysInspector protokolu z klientskych
bezpečnostných produktov.
ESET SysInspector je možné spúšťať len na počítačoch so systémom Windows.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte
Úlohy > Nová úloha. Túto úlohu môžete
spustiť aj zo sekcie Počítače kliknutím na počítač > Podrobnosti > Protokoly > Požiadať o protokol (iba
Windows).

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
• Ukladať protokol na strane klienta – túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete ukladať protokol na strane
klienta aj na ESET PROTECT Cloud Server. Napríklad, ak je na klientskom počítači nainštalovaný produkt ESET
Endpoint Security, protokol je uložený v umiestnení C:\Program Data\ESET\ESET Security\SysInspector.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
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• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.
Po dokončení úlohy sa v zozname protokolov ESET SysInspector objaví nový protokol. Kliknite na protokol v
zozname pre zobrazenie podrobností.

Aktualizácia agenta
Úlohu Aktualizovať agenta môžete použiť na aktualizáciu ESET Management Agenta na najnovšiu verziu.

ESET PROTECT Cloud podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných
počítačoch.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte

Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Aby sa predišlo zlyhaniu inštalácie, ESET Management Agent vykoná pred inštaláciou alebo aktualizáciou
produktov ESET nasledujúce kontroly:
• overí, či je repozitár prístupný,
• overí, či je na klientskom počítači dostatok (1 GB) voľného miesta (toto nie je dostupné na systéme Linux).

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
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Nastavenia
Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie
zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky
používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.
Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického reštartovania
počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete aj vynechať a namiesto toho reštartovať klientsky počítač
manuálne. V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri reštartovaní/vypnutí.
Na počítači musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej a bezpečnostný produkt ESET,
ktorý podporuje toto nastavenie.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Nahratie súboru z karantény
Úloha Nahrať súbor z karantény je určená na správu súborov umiestnených v karanténe na klientskych
počítačoch. Súbor nachádzajúci sa v karanténe môžete nahrať do konkrétneho umiestnenia priamo z karantény
na účely podrobnejšej analýzy.
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:
• Kliknite na Úlohy > Nová >

Klientska úloha.

• Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >
• Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte
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Úlohy >

Klientska úloha.
Nová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia
• Objekt v karanténe – vyberte konkrétny objekt z karantény.
• Heslo k objektu – zadajte heslo na šifrovanie súboru z bezpečnostných dôvodov. Heslo bude zobrazené
v príslušnom reporte.
• Nahrať do – cesta k umiestneniu, do ktorého chcete súbor nahrať. Použite nasledujúcu syntax:
smb://server/share
• Používateľské meno/heslo na nahranie súboru – ak prístup k adresáru vyžaduje autorizáciu, zadajte
príslušné prihlasovacie údaje. Ak sa používateľ nachádza v doméne, použite formát DOMAIN\username.
Pri vytváraní podmienky spustenia v sekcii Spúšťač sa uistite, že ako cieľ úlohy ste vybrali cieľový počítač, na
ktorom sa súbor v karanténe skutočne nachádza.

Súhrn
Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:
• Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny)
a spúšťač.
• Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom
možnosti
Spustiť na z roletového menu.

Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.
Súbor z karantény sa nahrá do umiestnenia špecifikovaného v časti Nahrať do:
• Súbor je uložený do .zip archívu chráneného heslom. Heslo k .zip súboru je jeho názov (hash súboru v
karanténe).
• Súbor umiestnený v karanténe nemá súborovú príponu. Pridaním pôvodnej prípony do názvu súboru
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môžete súbor obnoviť.

Serverové úlohy
Serverové úlohy – úlohy vykonávané ESET PROTECT Cloud Serverom nad samotným serverom alebo inými
zariadeniami. Serverové úlohy nemôžu byť priradené ku konkrétnym klientom alebo skupinám klientov. Pre každú
serverovú úlohu je možné nastaviť spúšťač. Ak chcete, aby bola niektorá serverová úloha spúšťaná pri viacerých
udalostiach, musíte každú túto udalosť špecifikovať v samostatnej serverovej úlohe v nastaveniach spúšťača.

Serverové úlohy a povolenia
Úloha aj spúšťač vyžadujú svojho vykonávajúceho používateľa. Ide o používateľa, ktorý úlohu (a spúšťač) upravuje
a mení. Na konkrétne akcie musí mať tento používateľ pridelené dostatočné povolenia. Pri vykonávaní úlohy sa
vždy použije vykonávajúci používateľ zo spúšťača. Ak je úloha spustená na základe nastavenia Spustiť úlohu
okamžite po dokončení, vykonávajúci používateľ je ten používateľ, ktorý je aktuálne prihlásený do ESET PROTECT
Cloud Web Console. Používateľ bude mať povolenia (na čítanie, použitie, zápis) pre zvolenú serverovú úlohu, ak
sú tieto povolenia zadefinované v jemu pridelenej sade povolení (Viac > Sady povolení) a zároveň je pre tieto
povolenia nastavená tá statická skupina, v ktorej je umiestnená daná serverová úloha. Prezrite si zoznam
povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.
Používateľ John, ktorého domáca skupina je Johnova skupina, chce odstrániť Serverovú úlohu 1: Generovať
report. Táto úloha bola pôvodne vytvorená používateľom Larry, takže bola automaticky zahrnutá do
domácej skupiny Larryho, nazvanej Larryho skupina. Aby mohol John úlohu odstrániť, musia byť splnené
nasledujúce podmienky:
• John musí mať pridelenú sadu povolení, ktorá obsahuje povolenia na zápis v rámci kategórie Úlohy a
spúšťače servera – Generovať report.
• Sada povolení musí mať v časti Statické skupiny nastavenú skupinu Larryho skupina.

Povolenia potrebné na vykonávanie konkrétnych akcií týkajúcich sa
serverových úloh
• Na vytvorenie novej serverovej úlohy musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ
úlohy a taktiež príslušné prístupové práva ku všetkým objektom, na ktoré sa daná úloha viaže (počítače,
licencie, skupiny).
• Na upravovanie serverovej úlohy musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy a
taktiež príslušné prístupové práva ku všetkým objektom, na ktoré sa daná úloha viaže (počítače, licencie,
skupiny).
• Na odstránenie úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy.
• Na spustenie úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na použitie pre zvolený typ úlohy.

Vytvorenie novej serverovej úlohy
1. Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová >
požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > Serverová úloha.

Serverová úloha alebo vyberte

2. V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na
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Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste
pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej
predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej
úlohy.
Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:
• Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď
po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.
• Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám
umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.
Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.
3.V sekcii Nastavenia upravte nastavenia úlohy.
4.Ak je sekcia Spúšťač dostupná, upravte nastavenia spúšťača.
5.V sekcii Súhrn skontrolujte všetky nastavenia pre danú úlohu a následne kliknite na Dokončiť.
Používateľom, ktorí často používajú serverové úlohy, odporúčame, aby si namiesto používania úloh
zdieľaných s inými používateľmi vytvorili vlastné úlohy. Pri každom spustení serverovej úlohy sú totiž
použité povolenia vykonávajúceho používateľa. Toto môže byť v prípade niektorých používateľov mätúce.

Odstránenie nepripájajúcich sa počítačov
Úloha Odstrániť nepripájajúce sa počítače vám umožňuje odstrániť počítače podľa zadaných kritérií. Napríklad,
ak sa ESET Management Agent na klientskom počítači nepripojí počas 30 dní, počítač bude odstránený z ESET
PROTECT Cloud Web Console.
Prejdite do sekcie Počítače. Sekcia Naposledy pripojené zobrazuje dátum a čas posledného pripojenia
spravovaného zariadenia. Zelená bodka signalizuje, že sa počítač pripojil pred menej ako 10 minútami. Ak sa
informácia Naposledy pripojené zvýrazní, znamená to, že počítač sa nepripája.
oŽltá (chyba) – počítač sa nepripája 2 – 14 dní.
oČervená (upozornenie) – počítač sa nepripája dlhšie ako 14 dní.
Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová >
požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > Serverová úloha.

Serverová úloha alebo vyberte

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
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Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:
• Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď
po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.
• Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám
umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.
Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

Nastavenia
Názov skupiny – vyberte existujúcu statickú skupinu alebo vytvorte novú statickú skupinu, ktorej počítače budú
premenované.
Počet dní, počas ktorých sa počítač nepripojil – zadajte počet dní, po uplynutí ktorých budú nepripojené počítače
odstránené.
Deaktivovať licenciu – túto možnosť označte v prípade, ak chcete deaktivovať licencie na odstránených
počítačoch.
Odstrániť nespravované počítače – po označení tejto možnosti budú odstránené aj tie počítače, ktoré nie sú
spravované.

Spúšťač
Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá serverová úloha
môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu serverovú úlohu. Pokiaľ v sekcii
Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je
možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre
túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie
V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie
spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn
Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.
Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Generovanie reportu
Úloha Generovať report umožňuje generovanie reportov na základe prednastavených alebo vytvorených šablón
reportov.
Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová >
232

Serverová úloha alebo vyberte

požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová >

Serverová úloha.

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:
• Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď
po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.
• Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám
umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.
Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

Nastavenia
Šablóny reportov – kliknite na Pridať šablónu reportu a zo zoznamu vyberte požadovanú šablónu reportu.
Používateľ, ktorý túto úlohu vytvára, bude môcť vidieť a zvoliť len tie šablóny reportov, ktoré sú dostupné v jeho
skupine. Pre jeden report môžete zvoliť aj viacero šablón.
• Odoslať – zadajte e-mailové adresy prijímateľov, ktorým budú odosielané e-maily obsahujúce report.
Môžete zadať viac adries a oddeliť ich čiarkou. Je tiež možné zadať CC a BCC, ktorých funkcia je rovnaká ako
v prípade e-mailových klientov.
• ESET PROTECT Cloud predvyplní predmet a telo e-mailu podľa zvolenej šablóny reportu. Ak si chcete
prispôsobiť Predmet a Správu, označte začiarkavacie pole pod položkou Prispôsobiť správu:
oPredmet – predmet správy obsahujúcej report. Zadajte charakteristický predmet, aby bolo možné
prichádzajúce správy triediť. Predmet je voliteľný, ale odporúčame ho zadať.
oSpráva – zadajte obsah správy obsahujúcej report.
• Odoslať e-mail, ak je report prázdny – použite túto možnosť, ak chcete, aby bol report odoslaný aj v
prípade, že neobsahuje žiadne údaje.
Kliknite na Zobraziť možnosti tlače pre zobrazenie nasledujúcich nastavení:
• Výstupný formát – vyberte jeden z formátov tlače. Môžete si vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné
len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si report stiahnete vo formáte CSV
a v stĺpci, kde by mal byť text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie vám odporúčame stiahnuť
report vo formáte PDF.
Pri použití formátu CSV bude dátum a čas reportu uložený v časovom štandarde UTC. Pri použití formátu
PDF bude dátum a čas reportu uložený v lokálnom čase servera.
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• Výstupný jazyk – vyberte jazyk správy. Prednastavený jazyk je jazyk nastavený v rozhraní ESET PROTECT
Cloud Web Console.
• Veľkosť stránky/Rozlíšenie/Orientácia papiera/Formát farby/Jednotky okraja/Okraje – vyberte vhodné
nastavenia na základe vašich požiadaviek na tlač. Tieto nastavenia využijete pri tlači reportu a vzťahujú sa len
na formát PDF, formát CSV nie je podporovaný.

Spúšťač
Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá serverová úloha
môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu serverovú úlohu. Pokiaľ v sekcii
Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je
možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre
túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie
V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie
spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn
Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.
Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Premenovanie počítačov
Pomocou úlohy Premenovať počítače môžete v rámci ESET PROTECT Cloud premenovať klientske počítače a
nastaviť ich názvy do FQDN formátu. Môžete použiť prednastavenú serverovú úlohu, ktorá je štandardnou
súčasťou ESET PROTECT Cloud inštalácie. Ak je názov klientskeho zariadenia iný ako ten, ktorý je uvedený v
podrobnostiach o danom zariadení, spustením tejto úlohy je možné obnoviť správny názov zariadenia.
Táto úloha automaticky každú hodinu premenuje synchronizované počítače nachádzajúce sa v skupine Stratené a
nájdené.
Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová >
požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > Serverová úloha.

Serverová úloha alebo vyberte

Základné
V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred
vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej
voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.
Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:
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• Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď
po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.
• Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám
umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.
Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

Nastavenia
Názov skupiny – vyberte existujúcu statickú alebo dynamickú skupinu, prípadne vytvorte novú statickú alebo
dynamickú skupinu, v ktorej sa majú premenovať počítače.
Premenovať na základe:
• Názov počítača – každý počítač je na lokálnej sieti identifikovaný na základe jedinečného názvu počítača.
• Úplný názov domény počítača (FQDN) – začína sa názvom hostiteľa a pokračuje názvami domén až po
doménu na najvyššej úrovni v stromovej hierarchii DNS.
Toto nastavenie prináša riešenie konfliktu názvov počítačov, ktoré sa už nachádzajú v ESET PROTECT Cloud (názvy
počítačov musia byť jedinečné), a počítačov pridaných pomocou synchronizácie. Kontrola je potrebná iba pre
názvy počítačov, ktoré sa nachádzajú mimo synchronizovaný podstrom.

Spúšťač
Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá serverová úloha
môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu serverovú úlohu. Pokiaľ v sekcii
Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je
možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre
túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie
V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie
spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn
Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.
Indikátor priebehu, ikonu stavu a podrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Typy spúšťačov úloh
Spúšťače sú senzory, ktoré reagujú na určité udalosti vopred definovaným spôsobom. Slúžia na spúšťanie úloh, ku
ktorým sú priradené. Môžu byť aktivované pomocou Plánovača (naplánovanej úlohy) alebo systémovou
udalosťou.
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Spúšťač sa nedá použiť opakovane. Každá úloha musí používať samostatný spúšťač. Každý spúšťač môže
spúšťať len jednu úlohu.
Spúšťač nespúšťa novopriradené úlohy okamžite (okrem spúšťača nastaveného na najskoršie možné spustenie),
miesto toho sú úlohy spustené vtedy, keď spúšťač dostane impulz. Citlivosť spúšťača pre rôzne udalosti je možné
redukovať pomocou obmedzovania.

Typy spúšťačov:
• Hneď ako to bude možné (ASAP) – táto možnosť je dostupná len pre klientske úlohy. Spúšťač spustí úlohu
hneď po tom, ako kliknete na tlačidlo Dokončiť. Hodnota uvedená v poli Dátum uplynutia platnosti definuje
dátum, po uplynutí ktorého úloha už nebude vykonaná. Platnosť je možné nastaviť maximálne
na 6 mesiacov od aktuálneho dátumu.

Naplánované
Naplánovaný spúšťač spúšťa úlohu v čase a dátume zadefinovanom v nastaveniach spúšťača. Úloha môže byť
naplánovaná tak, aby bola spustená raz, opakovane alebo na základe CRON výrazu.
• Naplánovať raz – tento spúšťač spustí úlohu raz v presne naplánovaný dátum a čas. Môžete tiež zadať
maximálny čas, o ktorý sa spustenie úlohy môže oneskoriť.
• Denne – tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch. Môžete zadať začiatok a koniec časového
intervalu, počas ktorého sa bude úloha spúšťať. Môžete napríklad zvoliť, aby sa úloha spúšťala vždy cez
víkendové dni po dobu desiatich za sebou idúcich týždňov.
• Týždenne – tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch týždňa. Môžete napríklad nastaviť, aby sa
úloha spúšťala každý pondelok a piatok v období od 1. júla do 31. augusta.
• Mesačne – tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch a zvolenom týždni mesiaca počas vami
stanoveného obdobia. Hodnota zadaná do poľa Opakovať definuje pracovný deň v mesiaci (napríklad druhý
pondelok), počas ktorého bude úloha spustená.
• Ročne – tento spúšťač spustí úlohu každý rok (alebo každých niekoľko rokov, ak použijete toto nastavenie)
v deň a čas, ktorý zadáte do poľa Štart.
Náhodný interval oneskorenia je možné nastaviť pre všetky naplánované typy spúšťačov. Toto nastavenie
určuje maximálny čas, o ktorý sa spustenie úlohy môže oneskoriť. Použitie náhodných oneskorení
vykonania plánovaných úloh pomáha predchádzať vyťaženiu servera.
Ak používateľ John pre úlohu nastavil spúšťač na hodnotu Týždenne, zvolil deň opakovania na pondelok, do
poľa Štart zadal 2017 feb 10 8:00:00, Náhodný interval oneskorenia nastavil na 1 hodinu a do poľa Ukončiť
do zadal 2017 apr 6 00:00:00, úloha bude spúšťaná s náhodným, maximálne hodinovým oneskorením
medzi 8:00 a 9:00 každý pondelok až do stanoveného dátumu a času ukončenia.
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• Označením možnosti Vyvolať súrne, ak dôjde k zmeškaniu udalosti dôjde k okamžitému spusteniu
úlohy, ak daná úloha nebola spustená v zadanom čase.
• Pri konfigurácii spúšťača sa predvolene používa časové pásmo, v ktorom sa nachádza ESET PROTECT
Cloud Web Console. Označením možnosti Použiť miestny čas cieľa sa na vykonanie úlohy použije miestny
čas cieľového zariadenia namiesto časového pásma, v ktorom je ESET PROTECT Cloud Web Console.

Dynamická skupina
Spúšťače dynamických skupín sú dostupné iba pre serverové úlohy:
• Členy dynamickej skupiny sa zmenili – tento spúšťač sa aktivuje vtedy, keď sa zmení obsah dynamickej
skupiny. Napríklad, ak klient vstúpi alebo odíde z konkrétnej dynamickej skupiny.
• Veľkosť dynamickej skupiny sa zmenila podľa hraničnej hodnoty – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, ak
je počet klientov nachádzajúcich sa v dynamickej skupine väčší alebo menší ako zadaná hraničná hodnota.
Napríklad, ak sa v konkrétnej skupine nachádza viac ako 100 počítačov.
• Veľkosť dynamickej skupiny sa zmenila počas časového obdobia – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, ak
sa počet klientov nachádzajúcich sa v dynamickej skupine zmení počas zadaného časového obdobia.
Napríklad, ak sa počet počítačov v konkrétnej skupine zvýši v priebehu hodiny o 10 %.
• Veľkosť dynamickej skupiny sa zmenila podľa porovnanej skupiny – tento spúšťač sa aktivuje v prípade,
ak sa počet klientov nachádzajúcich sa v pozorovanej dynamickej skupine zmení podľa porovnávanej skupiny
(statickej alebo dynamickej). Napríklad, ak je viac ako 10 % všetkých počítačov infikovaných (porovnávajú sa
skupiny Všetko a Infikované).

Iné
• Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny – dostupné iba pre klientske úlohy. Tento spúšťač sa aktivuje
vždy v prípade, že klientske zariadenie sa stane súčasťou zvolenej dynamickej skupiny.
Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny je v ponuke typov spúšťačov dostupný len v prípade, že v
sekcii Cieľ je vybraná dynamická skupina. Spúšťač spustí úlohu len na zariadeniach, ktoré vstúpia do
zvolenej dynamickej skupiny po vytvorení daného spúšťača. V prípade zariadení, ktoré boli súčasťou
zvolenej dynamickej skupiny už pred vytvorením spúšťača, je úlohu nutné spustiť manuálne.
• Spúšťač protokolu udalosti – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, že v protokole je zaznamenaná určitá
udalosť. Napríklad, ak bola v protokole Kontroly počítača zaznamenaná detekcia. Pre tento typ spúšťača sa v
sekcii Obmedzovanie nachádza niekoľko špeciálnych nastavení.
• CRON výraz – tento spúšťač sa aktivuje v deň a čas stanovený CRON výrazom.

CRON výraz
CRON výraz sa používa na nastavovanie podmienky spúšťania. Hlavne sa však používa na plánované opätovné
spúšťanie. Je to textový reťazec pozostávajúci zo šiestich alebo siedmich polí, ktoré predstavujú individuálne
hodnoty plánu. Tieto polia sú oddelené medzerou a obsahujú niektorú z povolených hodnôt v rôznych
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kombináciách.
CRON výraz môže byť jednoduchý, napr.: * * * * ? * alebo zložitejší, napr.: 0/5 14,18,3-39,52 * ?
JAN,MAR,SEP MON-FRI 2012-2020

Zoznam hodnôt, ktoré môžete použiť v CRON výraze:
Názov

Vyžaduje sa

Hodnota

Povolené špeciálne znaky

Sekundy

Áno

0-59

, - * / R

Minúty

Áno

0-59

, - * / R

Hodiny

Áno

0-23

, - * / R

Deň v mesiaci Áno

1-31

, - * / ? L W

Mesiac

Áno

1-12 alebo JAN-DEC , - */

Deň v týždni

Áno

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

Rok

Áno

1970-2099

, - * /

Syntax CRON výrazu je nasledujúca:
┌────────── Sekundy (0 – 59)
│ ┌────────── Minúty (0 – 59)
│ │ ┌────────── Hodiny (0 – 23)
│ │ │ ┌────────── Deň v mesiaci (1 – 31)
│ │ │ │ ┌────────── Mesiac (1 – 12 alebo JAN-DEC)
│ │ │ │ │ ┌────────── Deň v týždni (0 – 6 alebo SUNSAT)(napr., 0 je to isté
ako SUN)
│ │ │ │ │ │ ┌────────── Rok
│ │ │ │ │ │ │
* * * * * ? *

• 0 0 0 znamená polnoc (sekundy, minúty, hodiny).
• Použite znak ? v prípade, že hodnota nemôže byť definovaná, pretože bola definovaná v inom poli (deň v
mesiaci alebo deň v týždni).
• Znak * predstavuje každý výskyt (sekundy, minúty, hodiny, deň v mesiaci, mesiac, deň v týždni, rok).
• SUN znamená nedeľa.
V názvoch mesiacov a dní v týždni sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Napríklad, MON je akceptovateľné
aj v podobe mon a JAN je akceptovateľné aj v podobe jan.

Špeciálne znaky:
Čiarka (,)
Čiarky sa používajú na oddeľovanie položiek v zozname. Napríklad, ak použijete „MON,WED,FRI“ v 6. poli (deň v
týždni), bude to znamenať pondelky, stredy a piatky.
Spojovník (-)
Spojovník sa používa na určenie rozsahu. Napríklad, 2012-2020 znamená každý rok medzi 2012 a 2020 (vrátane).
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Hviezdička (*)
Tento znak sa používa ako zástupný symbol pre všetky možné hodnoty v danom poli. Napríklad, * v poli minúty
bude predstavovať každú minútu. Hviezdička nemôže byť použitá v poli deň v týždni.
Otáznik (?)
Pri výbere konkrétneho dňa môžete zadať buď deň v mesiaci, alebo deň v týždni. Nemôžete zadať oba. Ak zadáte
deň v mesiaci, musíte použiť ? pre deň v týždni a naopak. Napríklad, ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval v určitý
deň v mesiaci (napr. 10.), ale nezáleží na tom, ktorý deň by to mal presne byť, zadajte hodnotu 10 do poľa deň v
mesiaci a otáznik ? zadajte do poľa deň v týždni.
Hash (#)
Tento znak sa používa na definovanie „n-tého“ dňa v mesiaci. Napríklad, hodnota 4#3 v poli deň v týždni
predstavuje tretí štvrtok v mesiaci (deň 4 = štvrtok a #3 = 3. štvrtok v mesiaci). Ak zadáte #5 a mesiac nemá toľko
dní, podmienka nebude uplatnená a spúšťač sa neaktivuje.
Lomka (/)
Lomka popisuje inkrementy rozsahu. Napríklad, 3-59/15 v 2. poli (minúty) predstavuje tretiu minútu v hodine a
každých ďalších 15 minút.
Posledný (L)
Ak sa použije v poli deň v týždni, umožní vám vytvoriť špecifickú konštrukciu, ako napr. posledný piatok (5L) v
mesiaci. V poli deň v mesiaci predstavuje posledný deň mesiaca. Napríklad, 31. deň v januári a 28. deň vo februári.
Pracovný deň v týždni (W)
Znak W je povolený pre pole deň v mesiaci. Používa sa len pre pracovné dni (pondelok – piatok) a v prípade, že
deň v mesiaci pripadne na víkend, použije sa najbližší pracovný deň. Napríklad, ak zadáte 15W ako hodnotu do
poľa deň v mesiaci, bude to znamenať najbližší pracovný deň k 15. dňu v mesiaci. To znamená, že ak 15. vychádza
na sobotu, spúšťač sa aktivuje v piatok 14. Ak 15. vychádza napr. na nedeľu, spúšťač sa aktivuje v pondelok 16. Ak
však zadáte 1W ako hodnotu pre deň v mesiaci, pričom 1. je sobota, spúšťač sa aktivuje v pondelok 3.
Znaky L a W sa môžu v poli deň v mesiaci aj kombinovať, výsledkom čoho bude LW, čo znamená posledný
pracovný deň v mesiaci.
Náhodný (R)
R predstavuje špeciálny znak pre ESET PROTECT Cloud CRON výraz, ktorý umožňuje definovať náhodné časové
momenty. Napríklad, R 0 0 * * ? * aktivuje spúšťač každý deň o 00.00 v náhodnú sekundu (0-59).
Odporúčame vám používať náhodné časové momenty, aby sa zabránilo prípadu, kedy sa všetky ESET
Management Agenty pripoja na váš ESET PROTECT Cloud Server súčasne.
Nižšie nájdete skutočné príklady, ktoré znázorňujú niektoré variácie CRON výrazu:
CRON výraz

Význam

0 0 12 * * ? *

Spustí sa každý deň o 12.00 (poludnie).

R 0 0 * * ? *

Spustí sa každý deň o 00.00 v náhodnú sekundu (0-59).
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CRON výraz

Význam

R R R 15W * ? *

Spustí sa v 15. dni každý mesiac v náhodnom čase (sekundy, minúty, hodiny).
Ak 15. vychádza na sobotu, spúšťač sa aktivuje v piatok 14. Ak 15. vychádza
napr. na nedeľu, spúšťač sa aktivuje v pondelok 16.

0 15 10 * * ? 2016

Spustí sa každý deň o 10.15 v priebehu roka 2016.

0 * 14 * * ? *

Spustí sa každú minútu medzi 14.00 a 14.59, každý deň.

0 0/5 14 * * ? *

Spustí sa každých minút medzi 14.00 a 14.55, každý deň.

0 0/5 14,18 * * ? *

Spustí sa každých 5 minút medzi 14.00 a 14.55 a každých 5 minút medzi 18.00
a 18.55, každý deň.

0 0-5 14 * * ? *

Spustí sa každú minútu medzi 14.00 a 14.05, každý deň.

0 10,44 14 ? 3 WED *

Spustí sa o 14.10 a 14.44 každú stredu v mesiaci marec.

0 15 10 ? * MON-FRI *

Spustí sa o 10.15 každý pracovný deň (pondelok, utorok, streda, štvrtok a
piatok).

0 15 10 15 * ? *

Spustí sa o 10.15 v 15. dni každého mesiaca.

0 15 10 ? * 5L *

Spustí sa o 10.15 posledný piatok každého mesiaca.

0 15 10 ? * 5L 2016-2020 Spustí sa o 10.15 každý posledný piatok každého mesiaca od roku 2016 do roku

2020 (vrátane).
0 15 10 ? * 5#3 *

Spustí sa o 10.15 tretí piatok každého mesiaca.

0 0 * * * ? *

Spustí sa každú hodinu, každý deň.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie
Obmedzovanie sa používa na obmedzenie vykonania úlohy. Obmedzovanie môžete nastaviť napríklad pre tie
úlohy, ktoré sú spúšťané pri veľmi často sa vyskytujúcej udalosti. Za určitých podmienok môže obmedzovanie
úplne potlačiť aktiváciu spúšťača, a tým zabrániť spusteniu úlohy, pre ktorú je spúšťač vytvorený. Pri každom
prijatí impulzu na aktivovanie spúšťača prebehne vyhodnocovanie podmienok spúšťača podľa schémy uvedenej
nižšie. Len tie spúšťače, ktoré splnia zadefinované podmienky, vyvolajú spustenie a vykonanie k nim priradenej
úlohy. Ak nie sú nastavené žiadne podmienky obmedzovania, daná úloha bude spúšťaná pri každej udalosti
aktivujúcej spúšťač.
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Podmienky pre potlačenie aktivácie spúšťača sú rozdelené do troch kategórií:
1.Kritériá na základe času
2.Štatistické kritériá
3.Kritériá protokolu udalostí
Úloha je vykonaná v prípade, že platí nasledovné:
• Boli splnené všetky druhy podmienok.
• Podmienky musia byť nastavené; pokiaľ je podmienka prázdna, bude vynechaná.
• Všetky časové podmienky musia byť splnené, keďže ich pri vyhodnocovaní spája logický operátor AND.
• Všetky štatistické podmienky, ktoré pri vyhodnocovaní spája logický operátor AND, musia byť splnené; pri
použitom logickom operátore OR musí byť splnená aspoň jedna zo štatistických podmienok.
• Ak sú pre jednu úlohu nastavené časové aj štatistické podmienky, musí byť splnená každá z týchto
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podmienok, keďže ich pri vyhodnocovaní spája logický operátor AND – len v tom prípade bude úloha
spustená.

Ak sú podmienky splnené, všetky zaznamenané informácie o stave spúšťača budú vynulované (počítanie výskytov
začína znova od nuly). Toto platí pre časové aj štatistické podmienky. Zaznamenané informácie sú vynulované aj
pri reštartovaní agenta alebo ESET PROTECT Cloud Servera. Každá zmena spúšťača vedie k vynulovaniu jeho stavu.
Odporúčame používať len jednu štatistickú podmienku a viacero časových podmienok. Nastavenie viacerých
štatistických podmienok môže spôsobovať zbytočné komplikácie a pozmenené výsledky.

Predvolené nastavenia
K dispozícii sú 3 predvolené nastavenia. Po zvolení konkrétneho predvoleného nastavenia budú vaše súčasné
nastavenia obmedzovania prepísané hodnotami daného predvoleného nastavenia. Tieto hodnoty môžu byť
dodatočne upravené, avšak nie je možné vytvoriť nové predvolené nastavenie.

Kritériá na základe času
Časové obdobie (T2) – táto možnosť vám umožňuje nastaviť, aby počas stanoveného časového obdobia bol
spúšťač aktivovaný len raz. Ak napríklad túto možnosť nastavíte na 10 sekúnd a počas tohto časového obdobia sa
vyskytne 10 impulzov na aktivovanie spúšťača, len prvý z nich skutočne vyvolá spustenie úlohy.
Ak chcete, aby sa úlohy spúšťali maximálne raz za 15 minút a oznámenia maximálne raz za minútu,
je potrebné nastaviť obmedzovanie s časovými kritériami (ikona zámku
značí obmedzenie):
• Serverové úlohy (vrátane generovania reportov)– všetky typy spúšťačov.
• Klientske úlohy – naplánované spúšťače a typ spúšťača definovaný na základe CRON výrazu.
Časový plán (T1) – táto možnosť vám umožňuje nastaviť, aby bol spúšťač aktivovaný len počas stanoveného
časového rozsahu. Kliknite na Pridať obdobie a otvorí sa nové okno. Nastavte Trvanie rozsahu v zvolených
časových jednotkách. Vyberte jednu možnosť zo zoznamu Opakovanie a vyplňte polia, ktoré sa menia v závislosti
od zvoleného opakovania. Opakovanie môžete definovať aj v podobe CRON výrazu. Kliknite na OK pre uloženie
rozsahu. Môžete pridávať viaceré časové obdobia, ktoré budú zoradené chronologicky.
Úloha je spustená len v tom prípade, že sú splnené všetky nastavené časové podmienky.

Štatistické kritériá
Podmienka – štatistické podmienky je možné kombinovať nasledovne:
• Odoslať oznámenie po splnení všetkých štatistických kritérií - logický operátor AND je použitý v rámci
vyhodnotenia.
• Odoslať oznámenie po splnení aspoň jedného štatistického kritéria – logický operátor OR je použitý v
rámci vyhodnotenia.
Počet výskytov (S1) – táto možnosť vám umožňuje nastaviť, aby bol spúšťač aktivovaný len pri každom X-tom
impulze (výskyte). Ak napríklad zadáte hodnotu 10, bude započítaný len každý desiaty impulz na aktivovanie
spúšťača.
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Počet výskytov vo zvolenom časovom období
Počet výskytov (S2) – táto možnosť vám umožňuje nastaviť, aby bol spúšťač aktivovaný na základe frekvencie
impulzov (výskytov). Prostredníctvom tohto nastavenia môžete určiť, pri dosiahnutí akej minimálnej frekvencie
impulzov (výskytov) bude úloha spustená. Napríklad môžete nastaviť, aby bola úloha spustená vždy vtedy, keď sa
v priebehu jednej hodiny vyskytne 10 impulzov na aktivovanie spúšťača. Aktivácia spúšťača vynuluje zaznamenané
informácie a počítanie výskytov sa začne odznova (od nuly).
Časové obdobie – vyberte frekvenciu pre možnosť uvedenú vyššie.

Tretiu štatistickú podmienku je možné nastaviť len pre niektoré typy spúšťačov. Prejdite do časti Spúšťač > Typ
spúšťača > Spúšťač protokolu udalosti.

Kritériá protokolu udalostí
Tieto kritériá sú vyhodnocované nástrojom ESET PROTECT Cloud ako tretie štatistické kritériá (S3). Logický
operátor (AND/OR) zvolený v sekcii Aplikácia pre štatistické kritériá je použitý pri vyhodnocovaní všetkých troch
štatistických podmienok spoločne. Kritériá protokolu udalostí odporúčame používať v prípade serverovej úlohy
Generovať report. Aby fungovali kritériá protokolu udalostí, je nutné vyplniť všetky tri polia v príslušnej sekcii.
Medzipamäť symbolov sa vynuluje, ak je spúšťač aktivovaný a symbol je už v pamäti.
Podmienka – toto určuje, ktoré udalosti alebo množiny udalostí spustia podmienku. Sú dostupné tieto možnosti:
• Prijatých v rade dosiahne limit – udalosti musia nastať po sebe v stanovenom počte. Musí zároveň ísť o
rozdielne udalosti.
• Prijatých od posledného výskytu – podmienka sa spustí po dosiahnutí stanoveného počtu jedinečných
udalostí, ktoré nastali od posledného spustenia úlohy.
Počet výskytov – pre spustenie úlohy zadajte počet jedinečných udalostí s vybranými symbolmi.
Symbol – z ponuky môžete vybrať symbol, ktorý sa bude vyhľadávať vo zvolenom type protokolu. Položky
dostupné v tejto ponuke závisia od Typu protokolu, ktorý ste vybrali v sekcii Spúšťač. Ponuka sa zobrazí po kliknutí
na tlačidlo Vybrať. Zvolený symbol môžete odstrániť kliknutím na tlačidlo Zmazať.
Keď sú tieto kritériá použité pre serverovú úlohu, posudzované sú všetky klientske počítače. Zaznamenanie
väčšieho počtu po sebe nasledujúcich (nerovnakých) udalostí je teda málo pravdepodobné. Nastavenie
Aplikuje sa, keď počet udalostí – Prijatých v rade dosiahne limit preto používajte len v opodstatnených
prípadoch. Chýbajúca hodnota (N/A) nie je posudzovaná ako unikátna hodnota symbolu, a preto je
medzipamäť vynulovaná od posledného spustenia.

Dodatočné nastavenia
Ako už bolo spomínané, spúšťač sa nemusí aktivovať pri každom výskyte udalosti. Pre takéto udalosti (ktoré
neaktivujú spúšťač) je možné vykonať nasledujúce akcie:
• Ak je vynechaná viac ako jedna udalosť, posledných N udalostí zoskupiť do jednej (uložiť dáta potlačených
impulzov) [N <= 100]
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• Pre N == 0 je spracovaná len posledná udalosť (N predstavuje dĺžku histórie, pričom je vždy spracovaná
posledná udalosť)
• Zlúčiť všetky udalosti, ktoré neaktivovali spúšťač (zlúčenie posledného impulzu s N predchádzajúcimi
impulzmi)

V prípade, že sa spúšťač aktivuje príliš často, môžete použiť nasledujúce postupy:
• Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval len v prípade, že sa vyskytnú viaceré udalosti (nie iba jedna), použite
štatistickú podmienku S1.
• Ak chcete aktivovať spúšťač len v prípade, že sa vyskytne klaster udalostí, použite štatistickú podmienku
S2.
• Ak chcete ignorovať udalosti s nechcenými hodnotami, použite štatistickú podmienku S3.
• Ak chcete ignorovať udalosti, ktoré sa vyskytujú v čase, ktorý pre vás nie je relevantný (napr. mimo
pracovných hodín), použite časovú podmienku T1.
• Ak chcete nastaviť minimálny časový interval medzi dvoma aktiváciami spúšťača, použite časovú
podmienku T2.

Podmienky je možné kombinovať pre vytvorenie komplexnejších scenárov obmedzovania aktivácie
spúšťača. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Príklady obmedzovania.

Príklady obmedzovania
Nasledujúce príklady znázorňujú, ako sú podmienky pre potlačenie aktivácie spúšťača (T1, T2, S1, S2, S3)
kombinované a vyhodnocované.
„Impulz“ na aktiváciu spúšťača (zvaný aj „tik“) predstavuje výskyt určitej udalosti, ktorá môže vyvolať
aktivovanie spúšťača. „T“ označuje časové podmienky a „S“ štatistické podmienky. „S3“ predstavuje kritériá
protokolu udalostí.
S1: Kritérium pre počet výskytov (povoliť každý tretí impulz)
Čas

00 01 02 03 04 05 06 Spúšťač je zmenený 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Impulzy x
S1

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

1

x

x

1

x
1

S2: Kritérium pre počet výskytov počas stanoveného časového intervalu (povoliť, ak sa vyskytnú 3 impulzy v
priebehu 4 sekúnd)
Čas

00 01 02 03 04 05 06 Spúšťač je zmenený 07 08 09 10 11 12 13

Impulzy x
S2
244

x

x
1

x

x

x

x

x

x
1

x

S3: Kritérium pre unikátne hodnoty symbolov (povoliť, ak sa vyskytnú po sebe tri rozdielne hodnoty)
Čas

00 01 02 03 04 05 06 Spúšťač je zmenený 07 08 09 10 11 12 13

Hodnota A B

B

C

D G H

S3

J

K

n/a L

M N N

1

1

S3: Kritérium pre unikátne hodnoty symbolov (povoliť, ak sa od posledného impulzu vyskytnú tri rozdielne
hodnoty)
Čas

00 01 02 03 04 05 06 07 Spúšťač je zmenený 08 09 10 11 12 13 14

Hodnota A B

B

C

S3

D G H I

1

J

K

n/a L

1

M N N

1

T1: Povoliť impulzy na aktiváciu spúšťača počas stanoveného časového obdobia (každý deň od 8:10 počas 60
sekúnd)
Čas

8:09:50 8:09:59 8:10:00 8:10:01 Spúšťač je zmenený 8:10:59 8:11:00 8:11:01

Impulzy x

x

T1

x

x

x

1

1

1

x

x

Toto kritérium nemá žiadny stav, preto zmeny spúšťača nemajú vplyv na výsledok.
T2: Povoliť jeden impulz počas stanoveného časového obdobia (povoliť maximálne raz počas každých 5 sekúnd)
Čas

00 01 02 03 04 05 06 Spúšťač je zmenený 07 08 09 10 11 12 13

Impulzy x
T2

x

x

x

1

x

x

1

1

x

x

x

x

1

Kombinácia S1 + S2
• S1: každý piaty impulz
• S2: 3 impulzy počas 4 sekúnd
Čas

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Impulzy x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S1

x
1

S2

1

1

1

Výsledok

1

1

1

Výsledok je vyhodnotený ako: S1 (logický operátor OR) S2
Kombinácia S1 + T1
• S1: povoliť každý tretí impulz
• T1: povoliť každý deň od 8:08 počas 60 sekúnd
Čas

8:07:50 8:07:51 8:07:52 8:07:53 8:08:10 8:08:11 8:08:19 8:08:54 8:08:55 8:09:01

Impulzy x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

Čas

8:07:50 8:07:51 8:07:52 8:07:53 8:08:10 8:08:11 8:08:19 8:08:54 8:08:55 8:09:01

S1

1

1

T1

1

1

1

Výsledok

1

1

1

1

1

Výsledok je vyhodnotený ako: S1 (logický operátor AND) T1
Kombinácia S2 + T1
• S2: 3 impulzy počas 10 sekúnd
• T1: povoliť každý deň od 8:08 počas 60 sekúnd
Čas

8:07:50 8:07:51 8:07:52 8:07:53 8:08:10 8:08:11 8:08:19 8:08:54 8:08:55 8:09:01

Impulzy x

x

S2

x

x

1

1

T1

x

x

x

x

x

1
1

1

1

1

Výsledok

x

1

1

1

Výsledok je vyhodnotený ako: S2 (logický operátor AND) T1
Stav podmienky S2 je vynulovaný iba v prípade, že je celkový výsledok rovný 1.
Kombinácia S2 + T2
• S2: 3 impulzy počas 10 sekúnd
• T2: povoliť maximálne raz počas každých 20 sekúnd
Čas

00 01 02 03 04 05 06 07 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Impulzy x

x

S2

x
1

T2

1 1

Výsledok

x

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

Výsledok je vyhodnotený ako: S2 (logický operátor AND) T2
Stav podmienky S2 je vynulovaný iba v prípade, že je celkový výsledok rovný 1.

Inštalátory
Táto sekcia vám ukáže, ako vytvárať inštalačné balíky pre nasadenie ESET Management Agenta na klientske
počítače. Inštalačné balíky sú uložené v ESET PROTECT Cloud Web Console a je možné ich v prípade potreby
opätovne stiahnuť.
Kliknite na

Inštalátory > Vytvoriť inštalátor a vyberte operačný systém.

Vyberte nastavenia inštalátora, odsúhlaste licenčnú dohodu (EULA) a vyberte jednu z možností distribúcie
inštalátora (nastavenia inštalátora a možnosti distribúcie sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému):
• Kliknutím na Stiahnuť si stiahnite inštalačný balík.
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• Kliknite na ikonu

Kopírovať a skopírujte tak odkaz na inštalátor do schránky.

• Kliknutím na ikonu

E-mail odošlite e‑mail s odkazom na inštalačný balík.

Pred stiahnutím inštalačného balíka môžete tiež vybrať možnosť Prispôsobiť inštalátor, a tak získať prístup
k ďalším možnostiam nastavenia:

Windows
• Stiahnuť alebo odoslať inštalátor, prípadne použiť ESET Remote Deployment Tool – inštalátor agenta a
bezpečnostného produktu ESET ponúka pokročilé možnosti konfigurácie vrátane možnosti nastavenia politík
pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET, ako aj možnosť zvoliť nadradenú skupinu.
Inštalátor môžete nasadiť lokálne alebo vzdialene (pomocou nástroja ESET Remote Deployment Tool).
• Použiť na nasadenie GPO alebo SCCM –Túto metódu odporúčame používať pri hromadnom nasadení ESET
Management Agenta na klientske počítače.

macOS
• Stiahnuť alebo odoslať inštalátor – inštalátor agenta a bezpečnostného produktu ESET ponúka pokročilé
možnosti konfigurácie vrátane možnosti nastavenia politík pre ESET Management Agenta a bezpečnostné
produkty ESET, ako aj možnosť zvoliť nadradenú skupinu.
• Najskôr nasadiť agenta (inštalačný skript) –Tento typ nasadenia agenta je užitočný v prípade, že vám
nevyhovuje vzdialené ani lokálne nasadenie. Inštalačný skript agenta môžete distribuovať prostredníctvom
e‑mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Inštalačný skript agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného
média (napr. z USB kľúča).

Linux
• Najskôr nasadiť agenta (inštalačný skript) –Tento typ nasadenia agenta je užitočný v prípade, že vám
nevyhovuje vzdialené ani lokálne nasadenie. Inštalačný skript agenta môžete distribuovať prostredníctvom
e‑mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Inštalačný skript agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného
média (napr. z USB kľúča).

Android alebo

iOS/iPadOS

Zaregistrujte mobilné zariadenia v cloudovej Web Console.
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Inštalátory a povolenia
Používateľ môže vytvárať alebo upravovať inštalátory zahrnuté v skupinách, v rámci ktorých má pridelené
povolenie na zápis pre Skupiny a počítače a Uložené inštalátory.
Na stiahnutie už vytvorených inštalátorov potrebuje používateľ povolenie na použitie pre Skupiny a počítače
a Uložené inštalátory.
• Používateľ potrebuje mať pridelené povolenie na použitie politík (kategória povolení Politiky), ktoré
bude vyberať pri vytváraní all-in-one inštalátora, GPO inštalátora alebo SCCM skriptu v časti Pokročilé >
Počiatočná konfigurácia inštalátora > Typ konfigurácie.
• Používateľ potrebuje mať pridelené povolenie na použitie licencií (kategória povolení Licencie), pokiaľ je
v statickej skupine pridaná licencia.
Domáca skupina sa deteguje automaticky na základe priradených sád povolení aktuálne prihláseného
používateľa.

Príklad:
Aktuálne prihlásený používateľ má povolenie na zápis ku klientskej úlohe Inštalácia softvéru a jeho domáca
skupina je „Oddelenie 1“. Pri vytváraní novej klientskej úlohy na Inštaláciu softvéru sa skupina
„Oddelenie 1“ automaticky vyberie ako domáca skupina pre práve vytváranú úlohu.
Ak vám predvolená domáca skupina nevyhovuje, môžete ju manuálne zmeniť.

248

Ako stiahnuť inštalátory z ponuky inštalátorov vo Web Console
1.Kliknite na Inštalátory.
2.Označte začiarkavacie políčko vedľa inštalátora, ktorý chcete stiahnuť.
3.Kliknite na Akcie > Stiahnuť.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Politiky
Politiky predstavujú účinný nástroj na vzdialenú konfiguráciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET na
klientskych počítačoch. Vďaka politikám sa môžete vyhnúť potrebe nastavovať bezpečnostný produkt ESET
manuálne na každom počítači. Politika môže byť uplatnená priamo na individuálne počítače, ako aj na skupiny
(statické a dynamické). Môžete tiež priradiť viacero politík k počítaču alebo skupine.

Politiky a povolenia
Na vytvorenie a priraďovanie politík musí mať používateľ pridelené dostatočné povolenia. Povolenia potrebné na
vykonávanie konkrétnych akcií týkajúcich sa politík:
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• Na čítanie zoznamu politík a ich konfigurácie potrebuje používateľ povolenie na čítanie.
• Na priraďovanie politík k cieľovým zariadeniam potrebuje používateľ povolenie na použitie.
• Na vytváranie, zmenu a úpravu politík potrebuje používateľ povolenie na zápis.
Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.
Ikona zámku
sa zobrazí pri politikách, ktoré nie je možné upravovať. Ide o niektoré vstavané politiky (napríklad
politika Automatických aktualizácií alebo politiky súvisiace s ESET LiveGuard) a politiky, ktoré používateľ nemôže
meniť, pretože k nim nemá povolenie na zápis, ale iba na čítanie.
• Aby si používateľ John mohol prezerať politiky, ktoré sám vytvoril, potrebuje mať pridelené povolenie na
čítanie politík (kategória povolení Politiky).
• Aby používateľ John mohol priraďovať určité politiky k počítačom, potrebuje mať pridelené povolenie na
použitie politík (kategória povolení Politiky) a povolenie na použitie skupín a počítačov (kategória povolení
Skupiny a počítače).
• Ak chce správca (Administrator) udeliť používateľovi Johnovi úplný prístup k politikám, musí mu prideliť
povolenie na zápis v rámci politík (kategória povolení Politiky).

Uplatnenie politík
Politiky sú uplatnené v poradí podľa hierarchickej štruktúry statických skupín. Toto však neplatí pre dynamické
skupiny, v prípade ktorých sú najskôr prechádzané podradené skupiny. Vďaka tomuto princípu môžete vytvárať
globálne politiky pre statické skupiny a politiky so špecifickým nastavením môžete priraďovať k podskupinám.
Použitím príznakov môže používateľ nástroja ESET PROTECT Cloud, ktorý ma prístup do skupín nachádzajúcich sa
vyššie v hierarchii, prepísať politiky nižších skupín. Algoritmus je podrobnejšie vysvetlený v časti Uplatnenie politík
na klienty.

Pravidlá odstraňovania politík
Ak sa rozhodnete politiku vymazať, nastavenia klientskych počítačov budú po odstránení danej politiky závisieť od
verzie nainštalovaného bezpečnostného produktu ESET na spravovaných počítačoch:
• Bezpečnostné produkty ESET verzie 6 a staršie: Nastavenia sa po odstránení politiky nevrátia na pôvodné
nastavenia automaticky. Nastavenia budú zachované podľa poslednej politiky, ktorá bola priradená ku
klientskemu počítaču. Rovnaké je to v prípade, ak sa klientsky počítač premiestni do dynamickej skupiny, na
ktorú je uplatnená určitá politika, ktorá upravuje nastavenia daného počítača. Tieto nastavenia budú
zachované aj v prípade, že počítač opustí dynamickú skupinu. Odporúčame preto vytvoriť politiku s
predvolenými nastaveniami a priradiť ju ku koreňovej skupine (Všetko) pre návrat k pôvodným nastaveniam.
Ak v takomto prípade počítač opustí dynamickú skupinu, ktorej politika upravovala jeho nastavenia, budú
nastavenia daného počítača vrátené na predvolené hodnoty.
• Bezpečnostné produkty ESET verzie 7 a novšie: Keď dôjde k odstráneniu politiky, nastavenia sa
automaticky vrátia späť podľa poslednej politiky, ktorá bola priradená ku klientskemu počítaču. Ak dôjde k
odobraniu počítača z dynamickej skupiny, kde bola aplikovaná príslušná politika, nastavenia budú z počítača
odstránené.
Príznak Neaplikovať zmení jednotlivé nastavenia pre konkrétnu politiku na klientskych
počítačoch na predvolené hodnoty.
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Zlučovanie politík
Politika uplatnená na klienta je zvyčajne výsledkom zlúčenia viacerých politík do jednej finálnej politiky.
Ku skupinám, ktoré sa nachádzajú vyššie v hierarchii, odporúčame priraďovať všeobecnejšie politiky (napr.
nastavenia aktualizačného servera). Špecifickejšie politiky (napríklad nastavenia správy zariadení) by mali
byť priraďované hlbšie v stromovej štruktúre skupín. Politiky, ktoré sa nachádzajú v hierarchii nižšie,
zvyčajne pri zlučovaní prepisujú nastavenia politík nachádzajúcich sa vyššie v hierarchii (ak nie je určené
inak pomocou príznakov politík).

Sprievodca vytvorením novej politiky
Politiky sú rozdelené do kategórií podľa bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Kategória Vstavané politiky
obsahuje prednastavené politiky a kategória Vlastné politiky zobrazuje kategórie všetkých politík, ktoré ste
vytvorili manuálne.
Pomocou politík môžete konfigurovať produkty spoločnosti ESET rovnako ako v okne rozšírených nastavení v
samotnom produkte. Na rozdiel od politík v Active Directory politiky nástroja ESET PROTECT Cloud nemôžu
prenášať skripty alebo príkazy. Začnite písať do vyhľadávacieho poľa pre vyhľadávanie v rámci rozšírených
nastavení (napr. „HIPS“). Budú zobrazené všetky nastavenia HIPS. Ak kliknete na ikonu
v pravom hornom rohu,
zobrazí sa stránka Online pomocníka týkajúca sa konkrétneho nastavenia.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
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• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Vytvorenie novej politiky
1.Kliknite na Akcie > Nová.
2.Zadajte základné informácie o politike, ako napríklad Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte
značky pre priradenie značiek.
3.V sekcii Nastavenia vyberte správny produkt.
4.Použite príznaky pre pridanie nastavení, ktoré budú politikou upravené.
5.Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie
všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte
zariadenie, na ktoré chcete politiku uplatniť, a kliknite na OK.
6.Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.

Príznaky
Proces zlučovania politík je možné ovplyvniť použitím príznakov. Príznaky určujú, ako je s nastavením v politike
zaobchádzané.
Pre každé nastavenie môžete zvoliť jeden z nasledujúcich príznakov:
Neaplikovať – akékoľvek nastavenie s týmto príznakom nebude politikou uplatnené. Keďže nastavenie nie je
vynútené, môže byť neskôr zmenené inými politikami.
Aplikovať – nastavenie s týmto príznakom bude odoslané na klientske zariadenie. Pri zlučovaní politík však
toto nastavenie môže byť prepísané neskoršou politikou. Ak je politika uplatnená na klientsky počítač a určité
nastavenie má tento príznak, dané nastavenie je zmenené bez ohľadu na to, čo bolo na klientskom počítači
nakonfigurované lokálne. Keďže nastavenie nie je vynútené, môže byť neskôr zmenené inými politikami.
Vynútiť – nastavenie s týmto príznakom má vyššiu prioritu, čiže nemôže byť zmenené inou politikou (ani v
prípade, že neskoršia politika má príznak „Vynútiť“). Týmto bude zaručené, že nastavenie nebude zmenené
neskoršími politikami pri zlučovaní.
Pre jednoduchšiu orientáciu sú všetky pravidlá spočítané. Počet pravidiel, ktoré ste určili pre danú sekciu, sa
zobrazuje automaticky. Počet sa zobrazuje aj pri názvoch kategórií v stromovej štruktúre po ľavej strane.
Zobrazuje súčet pravidiel vo všetkých sekciách. Týmto spôsobom je možné rýchlo skontrolovať, koľko
nastavení/pravidiel je definovaných.
V rámci zjednodušenia úpravy politiky môžete:
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• Použiť

, a tak nastaviť príznak „Aplikovať“ pre všetky nastavenia v aktuálne zobrazenej sekcii.

• Použiť

pre odstránenie príznakov pri nastaveniach v aktuálne zobrazenej sekcii.

Bezpečnostné produkty ESET verzie 7 a novšie:
Príznak Neaplikovať zmení jednotlivé nastavenia pre konkrétnu politiku na klientskych počítačoch na
predvolené hodnoty.

Ako môže správca (Administrator) konkrétnemu používateľovi povoliť
zobrazovanie všetkých politík
Správca (Administrator) chce používateľovi s názvom John povoliť vytvárať a upravovať politiky v jeho
domácej skupine a umožniť mu vidieť politiky vytvorené správcom. Politiky vytvorené správcom obsahujú
príznaky Vynútiť. Používateľ John môže vidieť všetky politiky, avšak nemôže upravovať politiky
vytvorené správcom, keďže mu boli pridelené povolenia na čítanie politík (kategória povolení Politiky) s
prístupom k statickej skupine Všetko. Používateľ John môže vytvárať alebo upravovať politiky v jeho
domácej skupine San Diego.
Správca musí vykonať nasledujúce kroky:
Vytvorenie prostredia
1.Vytvorte novú statickú skupinu nazvanú San Diego.
2.Vytvorte novú sadu povolení nazvanú Politika – Všetko John s prístupom k statickej skupine Všetko a s
povolením na čítanie politík (kategória povolení Politiky).
3.Vytvorte novú sadu povolení nazvanú Politika John s prístupom k statickej skupine San Diego, s povolením
na zápis v rámci kategórií Skupiny a počítače a Politiky. Táto sada povolení umožňuje Johnovi vytvárať a
upravovať politiky v jeho domácej skupine San Diego.
4.Vytvorte nového používateľa nazvaného John a v sekcii Sady povolení vyberte vytvorené sady Politika –
Všetko John a Politika John.
Vytvorenie politiky
5.Vytvorte novú politiku Všetko – Zapnúť firewall, rozbaľte sekciu Nastavenia, vyberte ESET Endpoint for
Windows, prejdite do sekcie Ochrana siete > Firewall > Základné a pre všetky nastavenia nastavte príznak
Vynútiť. Rozbaľte sekciu Priradiť a vyberte statickú skupinu Všetko.
6.Vytvorte novú politiku Johnova skupina – Zapnúť firewall, rozbaľte sekciu Nastavenia, vyberte ESET
Endpoint for Windows, prejdite do sekcie Ochrana siete > Firewall > Základné a pre všetky nastavenia
nastavte príznak
Použiť. Rozbaľte sekciu Priradiť a vyberte statickú skupinu San Diego.
Výsledok
Politiky vytvorené správcom budú uplatnené ako prvé, pretože sú priradené k skupine Všetko. Nastavenia s
príznakom Vynútiť majú vyššiu prioritu a nemôžu byť zmenené neskoršou politikou. Následne budú
uplatnené politiky vytvorené používateľom John.
Kliknite na Viac > Skupiny > San Diego, kliknite na počítač a vyberte možnosť Podrobnosti. V sekcii
Konfigurácia > Aplikované politiky nájdete konečné poradie uplatňovania politík.

Politika vytvorená správcom je prvá a politika vytvorená používateľom John je druhá.
Domáca skupina sa deteguje automaticky na základe priradených sád povolení aktuálne prihláseného
používateľa.

Príklad:
Aktuálne prihlásený používateľ má povolenie na zápis ku klientskej úlohe Inštalácia softvéru a jeho domáca
skupina je „Oddelenie 1“. Pri vytváraní novej klientskej úlohy na Inštaláciu softvéru sa skupina
„Oddelenie 1“ automaticky vyberie ako domáca skupina pre práve vytváranú úlohu.
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Ak vám predvolená domáca skupina nevyhovuje, môžete ju manuálne zmeniť.

Správa politík
Politiky sú rozdelené do kategórií podľa bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Kategória Vstavané politiky
obsahuje prednastavené politiky a kategória Vlastné politiky zobrazuje kategórie všetkých politík, ktoré ste
manuálne vytvorili alebo upravili.
Pre politiky sú dostupné nasledujúce akcie:
Zobraziť
podrobnosti

Zobrazenie podrobných informácií o politike.

Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

Nový

Vytvorenie novej politiky.

Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

Upraviť

Úprava existujúcej politiky.

Duplikovať

Vytvorenie novej politiky na základe vybranej existujúcej politiky. Pre takto vytvorenú
novú politiku je potrebné zadať nový (odlišný) názov.

Zmeniť priradenie

Priradenie politiky ku klientu alebo skupine.

Vymazať

Vymazanie politiky. Pozrite si tiež pravidlá odstraňovania politík.

Import

Kliknite na Politiky > Import, potom na Vybrať súbor a vyhľadajte súbor, ktorý chcete
importovať. Importovať môžete len súbor .dat, ktorý obsahuje politiky exportované z
ESET PROTECT Cloud Web Console. Nemôžete importovať súbor .xml, ktorý obsahuje
politiky exportované z bezpečnostného produktu ESET. Importované politiky budú
zobrazené v časti Vlastné politiky.

Exportovať

Zo zoznamu vyberte politiku, ktorú chcete exportovať, a kliknite na Akcie > Exportovať.
Politiky budú vyexportované v podobe súboru .dat. Ak chcete exportovať všetky
politiky z vybranej kategórie, použite začiarkavacie pole v hlavičke tabuľky.

Prístupová skupina

Presunutie politiky do inej skupiny.

Priraďovanie politík ku klientom
Skupiny a Počítače môžu mať priradené viaceré politiky. Počítač môže byť v hlboko vnorenej skupine, ktorej
nadradené skupiny majú vlastné politiky.
Najdôležitejšie pri priraďovaní politík je ich správne poradie. Je odvodené od poradia skupín a poradia politík
priradených ku skupine.
Ak chcete vidieť všetky politiky aplikované na vybraný počítač, prejdite do sekcie Aplikované politiky v
podrobnostiach o počítači.
Pomocou nasledujúcich krokov zistíte aktívnu politiku pre každého klienta:
1.Zistenie poradia skupín, v ktorých sa počítač nachádza
2.Nahradenie skupín s ich priradenými politikami
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3.Zlúčenie politík pre konečné nastavenia

Poradie skupín
Politiky môžu byť priradené ku skupinám a uplatnené v určitom poradí. Pravidlá popísané nižšie určujú poradie,
v akom budú politiky uplatnené na klienty.
Pravidlo 1: Statické skupiny sú prechádzané od svojho koreňa, čiže od statickej skupiny Všetko.
Pravidlo 2: Na každej úrovni sú najprv prechádzané statické skupiny danej úrovne v poradí, v akom sú zobrazené v
stromovej štruktúre. Toto prechádzanie sa nazýva aj prehľadávanie do šírky (Breadth-first search).
Pravidlo 3: Po prejdení všetkých statických skupín danej úrovne, začnú byť prechádzané aj dynamické skupiny.
Pravidlo 4: V dynamickej skupine je každá podskupina prechádzaná v poradí, v akom sa nachádza v zozname.
Pravidlo 5: Prechádzanie skončí pri klientskom počítači.

Politika je uplatnená na počítač. To znamená, že prechádzanie stromovej štruktúry skupín sa skončí pri
klientskom počítači, na ktorom má byť politika uplatnená.

Poradie, v akom budú politiky uplatnené na jednotlivých počítačoch z príkladu, bude na základe vyššie uvedených
pravidiel nasledujúce (All = koreňová skupina Všetko; SG = statická skupina; DG = dynamická skupina):
PC1:

PC2:

PC3:

1.ALL 1.ALL 1.ALL
2.SG1 2.SG1 2.SG2
3.PC1 3.DG1 3.SG3
4.PC2 4.PC3
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Získanie zoznamu politík
Keď je už poradie skupín známe, nasleduje nahradenie skupín politikami, ktoré sú k nim priradené. Politiky sú
zobrazené v rovnakom poradí, v akom boli priradené ku skupine. Je možné upravovať prioritu politík pre skupinu,
kde je viacero politík. Každá politika nastavuje len jeden produkt (ESET Management Agent, EES atď.).
Skupina bez priradenej politiky je odstránená zo zoznamu.
K statickým a dynamickým skupinám sú pridelené 3 politiky (pozri obrázok):

Poradie, v akom budú politiky uplatnené na klientsky počítač.
V nasledujúcom zozname sú uvedené skupiny a k nim priradené politiky:
1.Statická skupina Všetko (All) – odstránená, bez priradenej politiky
2.Statická skupina 2 (SG2) – Politika 1, Politika 2
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3.Statická skupina 3 (SG3) – odstránená, bez priradenej politiky
4.Dynamická skupina 1 (DG1) – Politika 1, Politika 2
5.Dynamická skupina 3 (DG3) – odstránená, bez priradenej politiky
6.Dynamická skupina 2 (DG2) – Politika 3
7.Dynamická skupina 4 (DG4) – odstránená, bez priradenej politiky
8. Počítač – odstránená, bez priradenej politiky

Konečný zoznam politík bude:
1.Politika 1
2.Politika 2
3.Politika 1
4.Politika 2
5.Politika 3

Zlučovanie politík
Ak aplikujete politiku na bezpečnostný produkt ESET, kde už je aplikovaná iná politika, dôjde k zlúčeniu
prekrývajúcich sa nastavení politík. Politiky sú zlučované po jednom. Pri zlučovaní politík je hlavným pravidlom, že
nastavenia definované v neskoršej politike vždy nahrádzajú príslušné nastavenia definované predchádzajúcou
politikou. Na zmenu tohto správania môžete použiť príznaky politík (dostupné pre každé nastavenie). Pri
niektorých nastaveniach je možné použiť ďalšie pravidlo (nahradiť/pripojiť na koniec/pripojiť na začiatok).
Berte, prosím, na vedomie, že štruktúra skupín (ich hierarchia) a postupnosť politík určuje, ako budú politiky
zlúčené. Zlúčenie ľubovoľných dvoch politík môže mať rozdielny výsledok v závislosti od ich poradia.
Pri vytváraní politík si môžete všimnúť, že pri niektorých nastaveniach je možné konfigurovať dodatočné pravidlá.
Tieto pravidlá vám umožňujú usporiadať rovnaké nastavenia definované viacerými politikami.
• Nahradiť: Predvolené pravidlo používané pri zlučovaní politík. Nastavenia definované v neskoršej politike
nahrádzajú príslušné nastavenia definované predchádzajúcou politikou.
• Pripojiť na koniec: Pri uplatnení rovnakého nastavenia viac ako jednou politikou môžete prostredníctvom
tohto pravidla nastavenie pripojiť na koniec poradia. Nastavenie bude umiestnené na koniec zoznamu, ktorý
bol vytvorený pri zlučovaní politík.
• Pripojiť na začiatok: Pri uplatnení rovnakého nastavenia viac ako jednou politikou môžete
prostredníctvom tohto pravidla nastavenie pripojiť na začiatok poradia. Nastavenie bude umiestnené na
začiatok zoznamu, ktorý bol vytvorený pri zlučovaní politík.
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Zlučovanie lokálnych a vzdialených zoznamov
Novšie bezpečnostné produkty ESET (zoznam podporovaných verzií nájdete nižšie) podporujú zlučovanie
lokálnych nastavení so vzdialenými politikami novým spôsobom. Ak je nastavenie zoznamom (napr. zoznam
webových stránok) a existuje konflikt medzi vzdialenou politikou a lokálnym nastavením, vzdialená politika dané
nastavenie prepíše. Môžete si vybrať, ako kombinovať lokálne a vzdialené zoznamy. Rôzne pravidlá zlučovania
môžete nastaviť pre:
•

Zlučovanie nastavení pre vzdialené politiky.

•

Zlučovanie vzdialených a lokálnych politík – lokálne nastavenia s výslednou vzdialenou politikou.

Možnosti akcií sú rovnaké ako tie, ktoré sú spomenuté vyššie: Nahradiť, Pripojiť na koniec, Pripojiť na začiatok.
Zoznam produktov podporujúcich lokálne a vzdialené zoznamy:
Bezpečnostný produkt ESET

Verzia

ESET Endpoint pre Windows

7+

ESET Server Security pre Windows

8+

ESET File Security for Linux

8.1+

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

6+

ESET File Security pre Windows Server

6+

ESET Mail Security pre IBM Domino

6+

ESET Security pre Microsoft SharePoint Server 6+
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Odstránenie politík v bezpečnostných produktoch ESET verzie 7 a novších verzií
Keď dôjde k odstráneniu politiky, nastavenia sa automaticky vrátia späť podľa poslednej politiky, ktorá bola
priradená ku klientskemu počítaču.
Príznak Neaplikovať zmení jednotlivé nastavenia pre konkrétnu politiku na klientskych počítačoch na
predvolené hodnoty.

Príklad zlučovania politík
V tomto príklade nájdete:
• Inštrukcie, ako pomocou politiky upraviť nastavenia bezpečnostných produktov ESET určených pre
koncové zariadenia.
• Postup zlučovania politík s použitím príznakov a pravidiel.
V prípade, že správca (Administrator) chce:
• Zakázať Pobočke San Diego prístup k webovým stránkam www.forbidden.uk, www.deny-access.com,
www.forbidden-websites.uk a www.forbidden-website.com.
• Povoliť Marketingovému oddeleniu prístup k webovým stránkam www.forbidden.uk,
www.deny-access.com.

Správca musí vykonať nasledujúce kroky:
1.Vytvoriť novú statickú skupinu Pobočka San Diego a následne v tejto statickej skupine vytvoriť
podskupinu Marketingové oddelenie.
2.Prejsť do sekcie Politiky a vytvoriť novú politiku podľa nasledujúceho postupu:
i.Politiku nazvať Pobočka San Diego.
ii.Rozbaliť sekciu Nastavenia a vybrať možnosť ESET Endpoint pre Windows.
iii.Prejsť do sekcie Web a mail > Ochrana prístupu na web > Manažment URL adries.
iv.Kliknúť na tlačidlo
pre použitie príznaku Aplikovať a kliknúť na Upraviť pre úpravu Zoznamu adries.
v.Kliknúť na Zoznam blokovaných adries a následne na Upraviť.
vi.Pridať nasledujúce webové adresy: www.forbidden.uk, www.deny-access.com,
www.forbidden-websites.uk a www.forbidden-website.com. Následne je potrebné uložiť zoznam
blokovaných adries, ako aj zoznam adries.
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vii. Rozbaliť sekciu Priradiť a politiku priradiť ku skupine Pobočka San Diego a jej podskupine
Marketingové oddelenie.
viii. Politiku uložte kliknutím na Dokončiť.
Politika bude uplatnená na Pobočku San Diego a na Marketingové oddelenie a na základe tejto politiky budú
blokované webové stránky tak, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

3.Prejsť do sekcie Politiky a vytvoriť novú politiku:
i.Politiku nazvať Marketingové oddelenie.
ii.Rozbaliť sekciu Nastavenia a vybrať možnosť ESET Endpoint pre Windows.
iii.Prejsť do sekcie Web a mail > Ochrana prístupu na web > Manažment URL adries.
iv.Kliknúť na tlačidlo
pre použitie príznaku Aplikovať, vybrať pravidlo pripojenia a následne kliknúť
na Upraviť pre úpravu Zoznamu adries. Pri zlučovaní politík pravidlo Pripojiť na koniec presunie toto
nastavenie Zoznamu adries na koniec poradia.
v.Kliknúť na Zoznam povolených adries > Upraviť.
vi.Pridať nasledujúce webové adresy: www.forbidden.uk, www.deny-access.com. Následne je
potrebné uložiť zoznam povolených adries, ako aj zoznam adries.
vii. Rozbaliť sekciu Priradiť a politiku priradiť ku skupine Marketingové oddelenie.
viii. Politiku uložte kliknutím na Dokončiť.
Politika bude uplatnená na Marketingové oddelenie a na základe tejto politiky bude povolený prístup k webovým
stránkam tak, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.
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4.Konečná konfigurácia bude výsledkom zlúčenia oboch politík uplatnených na skupiny Pobočka San Diego
a Marketingové oddelenie . Otvorte bezpečnostný produkt ESET určený pre koncové zariadenia, prejdite
do sekcie Nastavenia > Web a e‑mail > Rozšírené nastavenia, kliknite na kartu Web a e‑mail > Ochrana
prístupu na web a rozbaľte sekciu Manažment URL adries. Zobrazí sa konečná konfigurácia produktu ESET
určeného pre koncové zariadenia.
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Konečná konfigurácia zahŕňa:
1. zoznam adries definovaný politikou Pobočka San Diego,
2. zoznam adries definovaný politikou Marketingové oddelenie.

Konfigurácia produktu z ESET PROTECT Cloud
Pomocou politík môžete konfigurovať produkty spoločnosti ESET rovnako ako v okne rozšírených nastavení v
samotnom produkte. Na rozdiel od politík v Active Directory politiky nástroja ESET PROTECT Cloud nemôžu
prenášať skripty alebo príkazy.
Pre bezpečnostné produkty ESET verzie 6 alebo novšej je možné nastaviť, aby boli určité stavy odosielané a
hlásené na kliente alebo vo Web Console. Toto je možné nastaviť v rámci politiky pre produkt verzie 6 v sekcii
Používateľské rozhranie > Prvky používateľského rozhrania > Stavy:
• Zobraziť – stav bude hlásený v grafickom používateľskom rozhraní na strane klienta.
• Odoslať – stav bude hlásený v ESET PROTECT Cloud.
Príklady použitia politík na konfiguráciu produktov ESET:
• Politika upravujúca nastavenia ESET Management Agenta
• Politika upravujúca nastavenia nástroja ESET Rogue Detection Sensor

Priradenie politiky ku skupine
Po vytvorení politiky ju môžete priradiť k statickej alebo dynamickej skupine. Existujú dva spôsoby priraďovania
politík:

Metóda č. 1
V sekcii Politiky vyberte politiku a kliknite na Akcie > Zobraziť podrobnosti > Priradené > Priradiť klienta(y).
Vyberte statickú alebo dynamickú skupinu zo zoznamu (môžete vybrať viacero skupín) a kliknite na OK.
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Metóda č. 2
1. Kliknite na Počítače, potom na ikonu

vedľa názvu skupiny a vyberte možnosť Spravovať politiky.

2. V okne Poradie uplatňovania politík kliknite na Pridať politiku.
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3. Označte politiku, ktorú chcete priradiť k tejto skupine a kliknite na OK.
4. Kliknite na Close.
Ak chcete zobraziť, ktoré politiky sú priradené ku konkrétnej skupine, označte danú skupinu a kliknite na kartu
Politiky.
Ak chcete zobraziť, ktoré skupiny sú priradené ku konkrétnej politike, označte danú politiku a kliknite na Zobraziť
podrobnosti > Aplikované na.
Viac informácií o politikách nájdete v kapitole Politiky.

Priradenie politiky ku klientu
Ak chcete priradiť politiku ku klientskemu počítaču, kliknite na Politiky, vyberte politiku a kliknite na Akcie >
Zobraziť podrobnosti > Priradené > Priradiť klienta(y).
Ak chcete priradiť všetky počítače v skupine, namiesto jednotlivých počítačov priraďte celú skupinu, aby ste
predišli spomaleniu Web Console.
Vo Web Console sa zobrazí upozornenie, ak vyberiete vysoký počet počítačov.

Vyberte cieľové počítače a kliknite na OK. Politika bude použitá pre všetky počítače, ktoré ste vybrali.
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Ak chcete zobraziť, ktoré klienty sú priradené ku konkrétnej politike, označte danú politiku a kliknite na kartu
Priradený používateľovi.

Ako používať Režim prepísania
Používatelia, ktorí majú na svojich zariadeniach nainštalované produkty ESET určené pre koncové zariadenia pre
systém Windows (verzia 6.5 a vyššie), môžu využiť funkciu prepísania. Režim prepísania umožňuje používateľom
na úrovni klienta meniť nastavenia v nainštalovaných produktoch ESET, a to aj v prípade, že nastavenia sú
spravované politikou. Režim prepísania môže byť povolený pre používateľov AD alebo môže byť chránený heslom.
Táto funkcia však nemôže byť povolená naraz dlhšie ako štyri hodiny.
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Obmedzenia režimu prepísania
• Režim prepísania nemôže byť po spustení zastavený pomocou nástroja ESET
PROTECT Cloud Web Console. Režim prepísania sa vypne len po vypršaní
stanoveného času alebo po vypnutí samotným klientom.
• Používateľ, ktorý používa režim prepísania, musí mať práva správcu systému
Windows. V opačnom prípade daný používateľ nebude môcť uložiť zmeny v
nastaveniach produktu ESET.
• Autentifikácia skupiny Active Directory je v spravovanom prostredí
podporovaná v nasledujúcich produktoch:
ESET Endpoint Security
7.0.2100.4 a novšie verzie
ESET File Security pre Microsoft Windows Server 6.5.12013.0 a novšie verzie
ESET Mail Security pre IBM Domino

6.5.14020.0 a novšie verzie

ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server 6.5.10019.1 a novšie verzie
ESET Server Security pre Windows

8.0 a novšie verzie

Nastavenie Režimu prepísania:
1.Prejdite do časti Politiky > Nová politika.
2.V sekcii Základné zadajte Názov a Popis pre danú politiku.
3.V sekcii Nastavenia vyberte možnosť ESET Endpoint pre Windows.
4.Kliknite na Režim prepísania a nastavte pravidlá pre tento režim.
5.V sekcii Priradiť vyberte počítač alebo skupinu počítačov, na ktoré bude daná politika aplikovaná.
6.Skontrolujte nastavenia v sekcii Súhrn a kliknite na Dokončiť pre aplikovanie politiky.
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Povedzme, že John má problém, kedy nastavenia jeho koncového bezpečnostného produktu blokujú na
jeho počítači niektorú dôležitú funkcionalitu alebo prístup na internet. V takomto prípade môže správca
Johnovi povoliť na jeho počítači prepísanie politiky uplatnenej na jeho koncovom bezpečnostnom produkte
a umožniť manuálne doladenie nastavení. Tieto nové nastavenia môžu byť následne vyžiadané nástrojom
ESET PROTECT Cloud, aby mohol na základne nich správca vytvoriť novú politiku.
Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1.Prejdite do časti Politiky > Nová politika.
2.Vyplňte polia Názov a Popis. V sekcii Nastavenia vyberte možnosť ESET Endpoint pre Windows.
3.Kliknite na Režim prepísania, povoľte tento režim na jednu hodinu a vyberte Johna ako používateľa AD.
4.Priraďte politiku na Johnov počítač a kliknite na Dokončiť pre uloženie politiky.
5.John musí povoliť Režim prepísania na svojom produkte ESET určenom pre koncové zariadenia a
manuálne zmeniť nastavenia na svojom počítači.
6.V nástroji ESET PROTECT Cloud Web Console prejdite do časti Počítače, vyberte Johnov počítač a kliknite
na možnosť Zobraziť podrobnosti.
7.V sekcii Konfigurácia kliknite na tlačidlo Požiadať o konfiguráciu pre naplánovanie klientskej úlohy, aby
ste z klienta čo najskôr získali konfiguráciu.
8.Po krátkom čase sa zobrazí nová konfigurácia. Kliknite na produkt, ktorého konfiguráciu chcete uložiť, a
následne kliknite na Otvoriť konfiguráciu.
9.Môžete skontrolovať nastavenia a potom kliknúť na Konvertovať na politiku.
10. Vyplňte polia Názov a Popis.
11. V sekcii Nastavenia môžete v prípade potreby upraviť konfiguráciu.
12. V sekcii Priradiť môžete priradiť politiku k Johnovmu počítaču (alebo k iným počítačom).
13. Kliknite na Dokončiť pre uloženie nastavení.
14. Nezabudnite zrušiť prepisovanie politiky, ak už nie je potrebné.

Oznámenia
Oznámenia sú dôležité pre sledovanie celkového stavu vašej siete. Ak sa vyskytne nová udalosť (na základe
nastavenia oznámení), budete upozornený prostredníctvom e-mailu na zadanú e-mailovú adresu, čo vám umožní
bezprostredne reagovať na danú situáciu. SMTP server potrebný na odosielanie oznámení je nastavený
automaticky, čiže nie je potrebné vykonávať žiadne ďalšie úpravy. Nastavenia automatických oznámení vám
umožňujú zadefinovať konkrétne udalosti, o ktorých chcete byť informovaný, napríklad o detekcii, nájdení
neaktualizovaného bezpečnostného produktu a pod. Bližšie informácie o konkrétnom oznámení a jeho spúšťači
nájdete v popise daného oznámenia.
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Pre vytvorenie nového oznámenia kliknite na možnosť Nové oznámenie v dolnej časti obrazovky.
Pre správu oznámenia vyberte už existujúce oznámenie a kliknite na Akcie:
Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Zadajte hľadané reťazce
alebo vyberte položky z roletového menu v poliach filtra a stlačte Enter. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou
farbou.

Oznámenia, používatelia a povolenia
Používanie oznámení závisí od povolení, ktoré má pridelené aktuálne prihlásený používateľ. Pri každom
vygenerovaní oznámenia sú brané do úvahy povolenia vykonávajúceho používateľa. Vykonávajúci používateľ je
vždy ten používateľ, ktorý oznámenie upravoval ako posledný. Používateľ môže vidieť len tie oznámenia, ktoré sú
zahrnuté v statickej skupine, pre ktorú má pridelené prístupové povolenia na čítanie.
Pre správne fungovanie oznámenia je nevyhnutné, aby mal vykonávajúci používateľ pridelené dostatočné
povolenia pre všetky objekty, na ktoré sa dané oznámenie viaže (zariadenia, skupiny, šablóny). Zvyčajne sú
vyžadované povolenia na čítanie a použitie. Ak vykonávajúci používateľ tieto povolenia nemá, prípadne o
ne časom príde, vygenerovanie oznámenia nebude úspešné. Oznámenia, ktorých vygenerovanie nebolo
úspešné, sú označené oranžovou farbou a o ich zlyhaní bude používateľ informovaný prostredníctvom emailu.
Vytvorenie oznámenia – pre vytvorenie nového oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre
oznámenia v jeho domácej skupine. Novovytvorené oznámenie bude zahrnuté do domácej skupiny používateľa.
Úprava oznámenia – pre upravovanie oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre
oznámenia v rámci tej statickej skupiny, v ktorej je dané oznámenie umiestnené.
Odstránenie oznámenia – pre vymazanie oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre
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oznámenia v rámci tej statickej skupiny, v ktorej je dané oznámenie umiestnené.
Používateľ John, ktorého domáca skupina je Johnova skupina, chce odstrániť (alebo upraviť) Oznámenie 1.
Toto oznámenie bolo pôvodne vytvorené používateľom Larry, takže bolo automaticky zahrnuté do domácej
skupiny Larryho, nazvanej Larryho skupina. Aby mohol John odstrániť (alebo upraviť) Oznámenie 1, musia
byť splnené nasledujúce podmienky:
• John musí mať pridelenú sadu povolení, ktorá obsahuje povolenia na zápis v rámci kategórie Oznámenia.
• Sada povolení musí mať v časti Statické skupiny nastavenú skupinu Larryho skupina.
Domáca skupina sa deteguje automaticky na základe priradených sád povolení aktuálne prihláseného
používateľa.

Príklad:
Aktuálne prihlásený používateľ má povolenie na zápis ku klientskej úlohe Inštalácia softvéru a jeho domáca
skupina je „Oddelenie 1“. Pri vytváraní novej klientskej úlohy na Inštaláciu softvéru sa skupina
„Oddelenie 1“ automaticky vyberie ako domáca skupina pre práve vytváranú úlohu.
Ak vám predvolená domáca skupina nevyhovuje, môžete ju manuálne zmeniť.

Klonovanie a VDI
Existujú tri prednastavené oznámenia, ktoré môžu byť použité na upozornenie používateľa o udalostiach
týkajúcich sa klonovania, prípadne si používateľ môže vytvoriť aj nové vlastné oznámenie.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Správa oznámení
Oznámenia je možné spravovať v sekcii Oznámenia. S oznámeniami môžete vykonávať nasledujúce akcie:
• Kliknúť na Nové oznámenie pre vytvorenie nového oznámenia.
• Kliknúť na už existujúce oznámenie a z roletového menu vybrať konkrétnu akciu:
Zobraziť podrobnosti

zobrazenie podrobností o oznámení vrátane jeho konfigurácie a spôsobu
distribúcie. Kliknutím na Zobraziť ukážku správy zobrazíte ukážku oznámenia.

Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

Zapnuté /
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Vypnuté

Zmena stavu oznámenia. Vypnuté oznámenie nie je vyhodnocované. Pre všetky
oznámenia je štandardne použité nastavenie Vypnuté.

Upraviť

Zmena nastavení a odosielania oznámenia.

Duplikovať

Vytvorenie duplicitného oznámenia vo vašej domácej skupine.

Vymazať
Prístupová skupina >
Presunúť

Odstránenie oznámenia.
Presunutie oznámenia do inej statickej skupiny.

Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect
a ESET LiveGuard Advanced.
Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali
aktualizáciu z ESET PROTECT Cloud 3.2 a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné
pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.

Nové oznámenie
Základné
Zadajte Názov a Popis oznámenia pre zjednodušenie filtrovania medzi rôznymi oznámeniami.
Ak upravujete zapnuté oznámenie a chcete ho vypnúť, kliknite na tlačidlo prepínača
zmení na Vypnuté
.

a stav oznámenia sa

Konfigurácia
• Udalosť
Existujú 3 základné typy udalostí, ktoré môžu vyvolať oznámenie. Každý typ udalosti ponúka rôzne možnosti v
sekcii Nastavenia. Vyberte si jeden z nasledujúcich typov udalostí:
• Udalosti na spravovaných počítačoch alebo skupinách
• Zmeny stavu servera
• Zmeny dynamických skupín

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie
Obmedzovanie umožňuje nastaviť pokročilé pravidlá, ktoré určujú, kedy je vyvolané oznámenie. Viac informácií
nájdete v časti Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie.

Distribúcia
Nastavte spôsob odosielania oznámení.

Udalosti na spravovaných počítačoch alebo skupinách
Táto možnosť je použitá pre oznámenia, ktoré sa netýkajú dynamickej skupiny, ale systémových udalostí
filtrovaných z protokolu udalostí. Vyberte kategóriu protokolov, na základe ktorej bude oznámenie vytvorené, a
logický operátor pre filtre.
Kategória – vyberte si z nasledujúcich kategórií udalostí:
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• Detekcia firewallom
• Detekcia antivírusom
• Kontrola
• HIPS
• Upozornenia nástroja ESET Inspect
• Blokovaný súbor
• Počítač pripojený prvýkrát
• Identita počítača obnovená
• Bola vytvorená otázka na klonovanie počítača
• Nájdený nový MSP zákazník
V sekcii Nastavenia > Filtrovať sa nachádza zoznam dostupných udalostí, ktorý sa mení v závislosti od zvolenej
kategórie. Hodnoty vo filtroch sú porovnávané priamo s udalosťami odoslanými od klientov. Neexistuje žiadny
ohraničený zoznam dostupných hodnôt.
Monitorované statické skupiny – kliknite na možnosť Vybrať alebo Vytvoriť novú skupinu a zvoľte statické
skupiny, aby ste zúžili okruh monitorovaných zariadení, o ktorých chcete byť informovaný. Ak nevyberiete žiadne
statické skupiny, budete dostávať oznámenia o všetkých zariadeniach, ku ktorým máte prístup.
Preskočiť potlačené zariadenia – po zvolení tejto možnosti nebudete dostávať oznámenia zo zariadení, ktoré sú
označené ako potlačené (v oznámeniach nebudú uvedené potlačené zariadenia).

Nastavenia
V sekcii Nastavenia vyberte Operátor a hodnoty pre filter (Filtrovať podľa). Vybrať môžete len jeden operátor a
všetky hodnoty budú vyhodnocované spolu pomocou daného operátora. Kliknite na Pridať filter pre pridanie
novej hodnoty pre filter.

Zmeny stavu servera
Táto možnosť upozorní na zmeny stavu objektu. Interval upozornení závisí od zvolenej Kategórie. Môžete použiť
niektoré z existujúcich nastavení alebo si nastaviť vlastné parametre.
Načítať predvolené nastavenia – kliknutím na možnosť Vybrať môžete použiť niektoré z existujúcich nastavení.
Kliknutím na Vyčistiť odstránite nastavenie zo sekcie Nastavenia.
Kategória – vyberte kategóriu objektov. V závislosti od vybranej kategórie sa budú zobrazovať objekty v sekcii
Nastavenia.
Monitorované statické skupiny – v prípade kategórií, pri ktorých sa oznámenie týka priamo klienta (Spravované
klienty, Nainštalovaný softvér), môžete kliknúť na možnosť Vybrať alebo Vytvoriť novú skupinu a zvoliť statické
skupiny, aby ste zúžili okruh monitorovaných zariadení, o ktorých chcete byť informovaný. Ak nevyberiete žiadne
statické skupiny, budete dostávať oznámenia o všetkých zariadeniach, ku ktorým máte prístup.
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Nastavenia
Vyberte Operátor a hodnoty pre filter (Filtrovať podľa). Vybrať môžete len jeden operátor a všetky hodnoty budú
vyhodnocované spolu pomocou daného operátora. Kliknutím na Pridať filter pridáte do filtra novú hodnotu. Ak
použijete viacero filtrov, pri vyhodnocovaní sa použije operátor AND (oznámenie bude odoslané len v prípade, ak
bude výsledok vyhodnotenia pre všetky hodnoty kladný – true).
Niektoré filtre môžu spôsobiť, že oznámenia budú odosielané v nadmernom množstve. Preto sa odporúča
použiť na agregáciu oznámení obmedzovanie.

Zoznam dostupných filtrov
Kategória
Spravované
klienty
Licencie

Klientske
úlohy

Serverové
úlohy

Inštalovaný
softvér
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Hodnota

Poznámka

Relatívny časový interval
(naposledy pripojené)

Vyberte časový interval, v akom chcete sledovať udalosť Naposledy
pripojené.

Percento nepripájajúcich
sa počítačov

Hodnota medzi 0 a 100. Toto je možné použiť len v kombinácii s
filtrom Relatívny časový interval.

Relatívny časový interval
Vyberte časový interval, v akom chcete sledovať vypršanie platnosti
(dátum uplynutia platnosti licencie.
licencie)
Percento využitia licencie

Hodnota medzi 0 a 100 vypočítaná na základe licenčných jednotiek
použitých na aktiváciu. V prípade produktov ESET Mail Security sa
percento využitia licencie počíta na základe podjednotiek použitých
na aktiváciu.

Typ používateľa licencie

Vyberte Spoločnosť, MSP Zákazníka alebo Lokalitu.

Úloha

Vyberte úlohy pre filter platnosti. Ak nevyberiete žiadnu úlohu, budú
vyhodnocované všetky úlohy.

Úloha je neplatná

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie,
oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedna z vybraných
úloh (filter Úloha) neplatná.

Počet (Zlyhalo)

Počet zlyhaní vybranej úlohy.

Posledný stav

Posledný stav vybranej úlohy.

Úloha

Vyberte úlohy pre tento filter. Ak nevyberiete žiadnu úlohu, budú
vyhodnocované všetky úlohy.

Úloha je neplatná

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie,
oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedna z vybraných
úloh (filter Úloha) neplatná.

Relatívny časový interval
(čas výskytu)

Vyberte časový interval, v akom chcete sledovať udalosť.

Názov aplikácie

Úplný názov aplikácie. Ak je sledovaných viacero aplikácií, použite
operátor je jedným z pre pridanie ďalších záznamov.

Dodávateľ aplikácie

Úplný názov výrobcu. Ak je sledovaných viacero výrobcov, použite
operátor je jedným z pre pridanie ďalších záznamov.

Stav kontroly verzie

Ak vyberiete možnosť Neaktuálna verzia, oznámenie sa odošle v
prípade, ak je aspoň jedna aplikácia neaktuálna.

Kategória

Oznámenia

Hodnota

Poznámka

Stav servera

Ak je ESET PROTECT Cloud Server preťažený vytváraním protokolov,
zmení sa jeho stav:
• Normálny – okamžitá odpoveď zo servera.
• Obmedzený – server odpovedá agentom raz za hodinu.
• Preťažený – server agentom neodpovedá.

Oznámenie

Vyberte oznámenie pre tento filter. Ak nevyberiete žiadnu úlohu,
budú vyhodnocované všetky úlohy.

Oznámenie je zapnuté

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie,
oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedno z vybraných
oznámení (filter Oznámenie) vypnuté.

Oznámenie je platné

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie,
oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedno z vybraných
oznámení (filter Oznámenie) neplatné.

Zmeny dynamických skupín
Oznámenie bude odoslané po splnení podmienky. Môžete vybrať iba jednu podmienku, ktorá má byť
monitorovaná pre konkrétnu dynamickú skupinu.
Dynamická skupina – vyberte dynamickú skupinu, ktorá bude vyhodnocovaná.

Nastavenia – Podmienky
Vyberte typ podmienky, ktorá vyvolá oznámenie.
• Upozorniť pri každej zmene obsahu dynamickej skupiny – povoľte túto možnosť, ak chcete byť upozornený
pri pridaní, odstránení alebo zmene členov vybranej skupiny.
ESET PROTECT Cloud kontroluje stav dynamickej skupiny jedenkrát každých 20 minút.
Napríklad, ak prvá kontrola prebehne o 10.00, ostatné kontroly budú vykonané o 10.20, 10.40, 11.00 atď.
Ak sa obsah dynamickej skupiny zmení o 10.05 a potom sa zmení späť o 10.13, ESET PROTECT Cloud počas
najbližšej kontroly o 10.20 nerozpozná predošlú zmenu a nebude o nej informovať.
• Upozorniť, keď veľkosť skupiny prekročí zadaný počet – vyberte operátor Veľkosť skupiny a Prahovú
hodnotu pre oznámenie:
oViac ako – oznámenie bude odoslané, ak veľkosť skupiny dosiahne väčšiu hodnotu ako je stanovená
prahová hodnota.
oMenej ako – oznámenie bude odoslané, ak je veľkosť skupiny menšia ako je stanovená prahová hodnota.
• Upozorniť, keď rast veľkosti skupiny prekročí zadanú mieru – zadajte prahovú hodnotu a časové obdobie,
ktoré vyvolajú oznámenie. Môžete zadať buď počet klientov, alebo percento klientov (z celkového počtu
klientov v dynamickej skupine). Zadajte časové obdobie (v minútach, hodinách alebo dňoch) pre porovnanie s
novým stavom. Napríklad, pred 7 dňami bol počet klientov s neaktuálnymi bezpečnostnými produktmi na
úrovni 10 a prahová hodnota (pozri nižšie) je nastavená na 20. Ak počet klientov s neaktuálnymi
bezpečnostnými produktmi dosiahne hodnotu 30, budete upozornený.
• Upozorniť, keď sa počet klientov v dynamickej skupine zmení v porovnaní s inou skupinou – ak sa počet
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klientov v dynamickej skupine zmení voči porovnávanej skupiny (statickej alebo dynamickej), odošle sa
oznámenie. Prah – udáva hraničnú hodnotu, ktorej presiahnutie spúšťa odoslanie oznámenia.
Oznámenie môžete priradiť len k dynamickej skupine, ku ktorej máte dostatočné prístupové práva. Ak
chcete vidieť dynamickú skupinu, musíte mať povolenie na čítanie pre jej nadradenú statickú skupinu.

Distribúcia
Podľa predvolených nastavení má notifikačný e-mail podobu HTML, pričom v hlavičke e-mailu sa nachádza logo
produktu ESET PROTECT Cloud.

Príjemcovia
• E-mailová adresa – zadajte e-mailové adresy príjemcov oznámení.
•

– umožňuje pridať nové pole s adresou.

• Ak chcete pridať viacero používateľov, kliknite na Viac > Pridať používateľov (a pridajte adresu používateľa
zo sekcie Používatelia počítača), prípadne kliknite na Viac > Import CSV alebo Vložiť zo schránky
(a naimportujte vlastný zoznam adries zo súboru CSV, kde sú použité oddeľovače).
• Viac > Vložiť zo schránky – import vlastného zoznamu adries oddelených vlastnými oddeľovačmi. Táto
funkcia funguje podobne ako CSV import.

Základné polia v sekcii Distribúcia
• Ukážka správy – ukážka správy, ktorá sa zobrazí v oznámení. Ukážka obsahuje popis nastavení v textovej
podobe. Môžete prispôsobiť obsah aj predmet správy a použiť premenné, ktoré sa pri generovaní oznámenia
zmenia na skutočné hodnoty. Toto nastavenie je voliteľné, je však odporúčané pre lepšie filtrovanie oznámení a
celkový prehľad.
oPredmet – predmet notifikačnej správy. Pre úpravu obsahu kliknite na ikonu
môže zlepšiť triedenie a filtrovanie správ.
oObsah – pre úpravu obsahu kliknite na ikonu
kliknite na ikonu .

. Vhodný a presný predmet

. Ak chcete po zmene obnoviť predvolený obsah správy,

Ak chcete do oznámenia zahrnúť konkrétnu informáciu, môžete do Predmetu a Obsahu pridať
premenné. Kliknite na Pridať premennú alebo napíšte $ pre zobrazenie zoznamu premenných.

oVloženie odkazu do e‑mailovej správy – ak túto možnosť zapnete, do tela e‑mailu s oznámením sa vloží
odkaz, prostredníctvom ktorého si vo Web Console otvoríte podrobnosti o udalosti uvedenej v oznámení.

• Všeobecné
oJazyk – jazyk predvolenej správy. Obsah správy nie je preložený.
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oČasové pásmo – nastavte časové pásmo pre premennú Čas výskytu ${timestamp}, ktorá sa môže použiť
v rámci prispôsobenej správy.
Ak by udalosť nastala o 3.00 miestneho času, miestny čas by bol UTC+2, zvolená časová zóna UTC+4 a čas
hlásený v oznámení 5.00.
Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny na základe šablóny oznámenia, ktorej nastavenia ste práve
upravili.

Prehľad stavu
ESET PROTECT Cloud Server vykonáva pravidelné diagnostické kontroly.
Prehľad stavu poskytuje informácie o
štatistikách používania a všeobecnom stave vášho nástroja ESET PROTECT Cloud. Môže vám tiež pomôcť s
počiatočnou konfiguráciou nástroja ESET PROTECT Cloud. Kliknite na Prehľad stavu pre zobrazenie podrobných
informácií o celkovom stave nástroja ESET PROTECT Cloud.
Kliknutím na dlaždicu príslušnej sekcie zobrazíte panel úloh vpravo, ktorý obsahuje akcie. Každá dlaždica môže
mať jednu z niekoľkých farieb v závislosti od úrovne závažnosti jednotlivých položiek, ktoré obsahuje:
Farba

Ikona

Význam ikony

Popis

Zelená

OK

Všetky položky v sekcii sú bez akýchkoľvek problémov.

Žltá

Upozornenie

Najmenej jedna položka v sekcii je označená upozornením.

Červená

Chyba

Najmenej jedna položka v sekcii je označená chybou.

Sivá

Obsah nie je k
dispozícii

Obsah nie je dostupný kvôli nedostatočným prístupovým právam
používateľa ESET PROTECT Cloud Web Console. V takomto prípade je
potrebné, aby správca pridelil danému používateľovi dodatočné
povolenia, prípadne je možné prihlásiť sa pod iným používateľom,
ktorý má potrebné povolenia.

Modrá

Informácie

Otázka súvisí s pripojenými počítačmi (podrobnejší popis nájdete
nižšie v časti Otázky).

Prehľad stavu obsahuje nasledujúce sekcie:
Licencie

ESET PROTECT Cloud využíva licenčný systém ESET. Ak chcete spravovať svoje licencie,
je potrebné prihlásiť sa do účtu ESET Business Account.

Počítače

• Pridať počítač – pridanie klientskych počítačov vo svojej sieti do ESET PROTECT Cloud
štruktúry.

Mobilné zariadenia

• Pridať mobilné zariadenie – registrácia mobilných zariadení.
• Konfigurovať ABM – nastavte synchronizáciu s Apple Business Manager (ABM).

Agenty

• Nasadiť agenta – existuje viacero spôsobov, ako nasadiť ESET Management Agenta na
klientske počítače vo vašej sieti.
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Komponenty
a bezpečnostné
produkty ESET

• Nová politika – vytvorenie novej politiky na zmenu konfigurácie bezpečnostného
produktu spoločnosti ESET nainštalovaného na klientskych počítačoch.
• Nainštalovať softvér – ak je ESET Management Agent nasadený, môžete inštalovať
softvér priamo z repozitára ESET alebo môžete upresniť umiestnenie inštalačného balíka
(URL alebo zdieľaný priečinok).
• Nastaviť ochranu – skontrolujte a upravte nastavenia zabezpečenia, ktoré sa budú
aplikovať na všetky zariadenia pripojené ku ESET PROTECT Cloud.

Šifrovanie

Ak spravujete zariadenia zašifrované prostredníctvom ESET Full Disk Encryption, použite
nasledujúce možnosti, aby ste zabránili strate dát na obnovenie šifrovania:
• Export – pred migráciou zašifrovaných spravovaných počítačov najskôr exportujte
svoje aktuálne dáta na obnovenie ESET Full Disk Encryption.
• Import – po dokončení migrácie zašifrovaných spravovaných počítačov do novej
inštancie ESET PROTECT Cloud importujte existujúci súbor s dátami na obnovenie
šifrovania ESET Full Disk Encryption.

Neplatné objekty

V tejto sekcii nájdete zoznam klientskych úloh, serverových úloh, spúšťačov, oznámení a
inštalátorov, ktoré odkazujú na nedostupné alebo neplatné objekty. Po kliknutí na
ktorékoľvek výsledkové pole sa zobrazí ponuka s vybraným zoznamom objektov.

Otázky

Otázka sa zobrazí v prípade, že je na klientskom zariadení zistené klonované zariadenie
alebo zmena hardvéru. Podrobnejšie informácie o riešení otázok súvisiacich s
klonovaním počítačov nájdete na nasledujúcom odkaze.

Stav MSP

MSP stavy sú dostupné v prípade, že používate MSP účet.

Riešenia ESET
Táto sekcia umožňuje zjednodušené nasadenie nasledujúcich produktov:
• ESET LiveGuard Advanced
• ESET Full Disk Encryption
Pre každý z produktov sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
• Vyskúšať – vyžiadajte skúšobnú licenciu na zvolený produkt pre tých používateľov, ktorí danú licenciu ešte
nemajú.
• Kúpiť – kliknutím si zakúpite licenciu na zvolený produkt.
• Nasadiť – kliknutím nasadíte zvolený produkt na všetky zodpovedajúce zariadenia. Podrobnejšie
informácie nájdete v podsekciách pre každý z produktov.
• Ak chcete odstrániť ESET LiveGuard Advanced alebo ESET Full Disk Encryption zo všetkých zariadení,
kliknite na ikonu ozubeného kolesa
a vyberte možnosť Odstrániť.
• Zistiť viac – kliknutím si zobrazíte stránku so základnými informáciami o vybranom produkte.
K dispozícii je tiež možnosť podrobného zobrazenia pre každú z kategórií znázornených na grafe, pričom sa
zobrazuje prvých 100 zariadení kategórie.

Obmedzenia pri nasadení
• Na aktiváciu tejto funkcie musí mať používateľský účet povolenie na zápis.
• Každá MSP spoločnosť môže túto funkciu vyskúšať iba raz.
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Zjednodušené nasadenie pre ESET LiveGuard Advanced
Prejdite do sekcie Riešenia ESET, vyberte ESET LiveGuard Advanced a po kliknutí na možnosť Kúpiť budete
presmerovaný na proces aktualizácie vášho licenčného balíka ESET PROTECT Cloud. Po dokončení tohto procesu
budete môcť nasadiť a aktivovať funkciu ESET LiveGuard Advanced vo svojej spravovanej sieti.

Skúšobná licencia
Ak už máte aktívnu skúšobnú licenciu a potom si zakúpite plnú produktovú licenciu, budete mať k dispozícii
možnosť migrácie zariadení na plnú licenciu.
Ak zvolíte možnosť Nasadiť, zobrazí sa nové okno. V ňom môžete vybrať Ciele nasadenia. Môžete nechať
označenú predvolenú možnosť Všetky zariadenia alebo manuálne vybrať cieľové zariadenia a statické alebo
dynamické skupiny. Ak ponecháte predvolenú voľbu Všetky zariadenia, môžete označením políčka Vždy nasadiť
na nové zariadenia zapnúť automatické nasadenie riešenia ESET LiveGuard Advanced na všetkých nových
zariadeniach, ktoré budú v budúcnosti spravované prostredníctvom ESET PROTECT Cloud. Svoj výber potvrďte
kliknutím na možnosť Nasadiť.
Nasadenie prebehne pomocou vstavanej politiky ESET LiveGuard – zapnuté.
ESET PROTECT Cloud následne na vybraných spravovaných zariadeniach spustí klientsku úlohu aktivácie produktu
ESET LiveGuard Advanced.
Na pravej strane sa zobrazí malé okno oznámenia s podrobnosťami o nasadení produktu.
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Priebeh nasadenia môžete sledovať na obrazovke
Riešenia ESET. Krátko nato sa na riadiacom paneli ESET
LiveGuard začnú zobrazovať informácie z vašej spravovanej siete.
Zapnutím funkcie ESET LiveGuard Advanced získate prístup k rozšíreným reportom produktu ESET LiveGuard
Advanced z vašej spravovanej siete. Tieto informácie nájdete v sekcii Riadiaci panel > ESET LiveGuard.

Odstránenie ESET LiveGuard Advanced
Ak chcete ESET LiveGuard Advanced odstrániť zo spravovaných zariadení, kliknite v pravom hornom rohu dlaždice
ESET LiveGuard Advanced na ikonu ozubeného kolesa
a vyberte možnosť Odstrániť ESET LiveGuard
Advanced. ESET PROTECT Cloud deaktivuje produkt ESET LiveGuard Advanced a odstráni príslušnú politiku zo
všetkých vybraných zariadení.
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Vypnúť automatické nasadenie
Kliknite na ikonu ozubeného kolesa
v pravom hornom rohu dlaždice ESET LiveGuard Advanced a zvoľte
možnosť
Vypnúť automatické nasadenie, čím vypnete automatické nasadenie riešenia na nových
zariadeniach.

Zjednodušené nasadenie pre ESET Full Disk Encryption
Prejdite do sekcie Riešenia ESET, vyberte ESET Full Disk Encryption a po kliknutí na možnosť Kúpiť budete
presmerovaný na proces aktualizácie vášho licenčného balíka ESET PROTECT Cloud. Po dokončení tohto procesu
budete môcť nasadiť a aktivovať produkt ESET Full Disk Encryption vo svojej spravovanej sieti.
Vyberte možnosť Nasadiť a zobrazí sa nové okno:
1.Ciele – môžete nechať označenú predvolenú možnosť Všetky zariadenia alebo vybrať konkrétne cieľové
zariadenia alebo skupiny (statické/dynamické).
2.Jazyk – vyberte jazyk produktu ESET Full Disk Encryption, ktorý bude nasadený na všetky vybrané
zariadenia.
3.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na
vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom
(EULA), Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.
4.Kliknite na Nasadiť. ESET PROTECT Cloud následne na vybraných spravovaných zariadeniach spustí
klientsku úlohu aktivácie produktu a úlohu inštalácie softvéru ESET Full Disk Encryption.
Nasadenie prebehne pomocou vstavanej politiky Šifrovať všetky disky – ak je dostupný, použije sa TPM –
OPAL sa nepoužije.
Na pravej strane sa zobrazí malé okno oznámenia s podrobnosťami o nasadení produktu.
Na úspešné nasadenie ESET Full Disk Encryption sa vyžadujú ďalšie kroky na strane používateľa
spravovaného zariadenia. Postupujte podľa krokov popísaných v dokumentácii pre ESET Full Disk
Encryption.
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Priebeh nasadenia môžete sledovať na obrazovke

Riešenia ESET.

Odstránenie ESET Full Disk Encryption
Ak chcete ESET Full Disk Encryption odstrániť zo spravovaných zariadení, kliknite v pravom hornom rohu dlaždice
ESET Full Disk Encryption na ikonu ozubeného kolesa
a vyberte možnosť Odstrániť ESET Full Disk
Encryption. ESET PROTECT Cloud deaktivuje produkt ESET Full Disk Encryption, dešifruje všetky zašifrované disky
a odstráni príslušnú politiku zo všetkých vybraných zariadení.
Odstránenie prebehne pomocou vstavanej politiky Dešifrovať všetky disky.

Viac
Sekcia
Viac predstavuje pokročilý modul nastavení nástroja ESET PROTECT Cloud. Táto sekcia obsahuje
nástroje, ktoré správcovi umožňujú spravovať bezpečnostné riešenia spustené na klientskych počítačoch, ako aj
nastavenia ESET PROTECT Cloud. Tieto nástroje môžete použiť na nastavenie vášho sieťového prostredia tak, aby
kládlo nízke požiadavky na údržbu.
Sekcia

Viac obsahuje nasledujúce položky:

Detekcie
oOdoslané súbory
oVylúčenia
oKaranténa
Počítače
oPoužívatelia počítača
oŠablóny dynamickej skupiny
Licencie
oSpráva licencií
Prístupové práva
oPoužívatelia
oSady povolení
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Audit činnosti
oProtokol auditu
Správca
oNastavenia

Odoslané súbory
ESET LiveGuard Advanced je služba, ktorá poskytuje pokročilú ochranu pred doposiaľ neobjavenými hrozbami.
Používateľ ESET PROTECT Cloud môže odoslať súbory na analýzu malvéru v cloudovom prostredí a následne získať
report o aktivite odoslanej vzorky. Podrobné inštrukcie nájdete v používateľskej príručke pre ESET LiveGuard
Advanced.
V okne Odoslané súbory si môžete tiež prezrieť zoznam všetkých súborov odoslaných na servery spoločnosti
ESET. Nájdete tu súbory, ktoré boli automaticky odoslané do ESET LiveGrid® z klientskych počítačov (ak je ESET
LiveGrid® povolený v ich bezpečnostnom produkte ESET) a súbory odoslané do ESET LiveGuard Advanced
manuálne z ESET PROTECT Cloud Web Console.

Okno Odoslané súbory
V tomto okne si môžete prezrieť zoznam odoslaných súborov a ich podrobnosti, napr. môžete nájsť používateľa,
ktorý odoslal súbor, ako aj dátum odoslania súboru. Kliknite na odoslaný súbor a z roletového menu vyberte
konkrétnu akciu.
Zobraziť podrobnosti

Kliknutím na túto možnosť zobrazíte kartu naposledy odoslaných vzoriek.

Zobraziť aktivitu

Kliknutím na túto možnosť zobrazíte správu o analýze aktivity pre danú
vzorku. Táto možnosť je dostupná iba pre súbory odoslané do ESET LiveGuard
Advanced.

Vytvoriť vylúčenie

Označte jeden alebo viacero súborov a kliknite na Vytvoriť vylúčenie pre
pridanie vylúčenia z detekcie pre označené súbory do existujúcej politiky.

Okno Detaily súborov
V tomto okne nájdete podrobnosti o vybranom súbore. Ak bol súbor odoslaný viackrát, budú zobrazené
podrobnosti z posledného odoslania.
Stav

Výsledky analýzy malvéru.
Neznámy – súbor zatiaľ nebol analyzovaný.
Neškodný – žiadne z detekčných jadier nevyhodnotilo analyzovaný súbor ako
škodlivý.
Podozrivý, Veľmi podozrivý – analyzovaný súbor bol na základe zachytenej aktivity
vyhodnotený ako podozrivý, avšak nemusí ísť nevyhnutne o malvér.
Škodlivý – analyzovaný súbor bol na základe zachytenej aktivity vyhodnotený ako
škodlivý.

Stav

Stav analýzy. Stav Prebieha opätovná analýza znamená, že výsledok prvotnej
analýzy je už k dispozícii, avšak môže sa ešte zmeniť po vykonaní dodatočnej
analýzy.

Naposledy spracované v

Súbor môže byť odoslaný na analýzu viackrát z viacerých počítačov. Toto je čas
poslednej vykonanej analýzy.
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Odoslané v

Čas odoslania súboru.

Aktivita

Pre zobrazenie analýzy vykonanej systémom ESET LiveGuard Advanced kliknite na
Zobraziť aktivitu. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak má počítač, ktorý
odoslal súbor, platnú licenciu pre ESET LiveGuard Advanced.

Počítač

Názov počítača, z ktorého bol súbor odoslaný.

Používateľ

Používateľ počítača, ktorý súbor odoslal.

Dôvod

Dôvod odoslania súboru.

Odoslané do

Časť ESET cloudu, ktorá prijala súbor. Nie každý odoslaný súbor je analyzovaný na
prítomnosť malvéru.

Hash

SHA1 hash odoslaného súboru.

Veľkosť

Veľkosť odoslaného súboru.

Kategória

Kategória súboru. Kategória nemusí zodpovedať prípone súboru.

Bližšie informácie súvisiace s ESET LiveGuard Advanced reportmi o aktivite súborov nájdete v príslušnej
dokumentácii.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Vylúčenia
V tejto sekcii nájdete zoznam všetkých vytvorených vylúčení pre antivírusové detekcie a IDS pravidlá firewallu.
Obsahuje všetky vylúčenia, zvyšuje ich viditeľnosť a zjednodušuje ich správu.
Kliknutím na vylúčenie alebo výberom viacerých vylúčení a následným kliknutím na tlačidlo Detekcia môžete dané
vylúčenia spravovať:
•

Zmeniť priradenie – zmena cieľových počítačov, na ktoré bude aplikované vylúčenie.

•

Zobraziť ovplyvnené počítače – zobrazenie počítačov, na ktorých je aplikované vylúčenie.

•

Protokol auditu – zobrazenie protokolu auditu pre vybrané vylúčenie.

•

Vymazať – vymazanie vylúčenia.

•

Prístupová skupina >

Presunúť – presunutie vylúčenia do inej statickej skupiny.

V prípade, že vylúčená detekcia alebo akcia firewallu sa opäť objaví na spravovaných počítačoch, v stĺpci Počet
zhôd sa zobrazí počet uplatnení výnimky.

Migrácia vylúčení z politiky
V ESET PROTECT Cloud nie je možné vytvoriť vylúčenia antivírusových detekcií prostredníctvom politiky. V
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prípade, že vaše politiky v minulosti obsahovali vylúčenia, postupujte podľa krokov nižšie pre vykonanie migrácie
vylúčení z politík do zoznamu Vylúčení v ESET PROTECT Cloud:
1.Prejdite do sekcie Politiky, kliknite na politiku obsahujúcu vylúčenia a vyberte možnosťZobraziť
podrobnosti.
2.Kliknite na Nastavenia > Detekčné jadro.
3.Kliknite na Zobraziť vedľa položky Vylúčenia detekcií.

4.Kliknite na tlačidlo Export, následne kliknite na tlačidlo vedľa možnosti Stiahnuť exportované dáta a
uložte súbor export.txt. Kliknite na OK.
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5.V ESET PROTECT Cloud Web Console prejdite do sekcie Viac > Vylúčenia.
6.Kliknite na tlačidlo Import pre importovanie vylúčení zo súboru. Kliknite na Vybrať súbor a vyhľadajte
súbor export.txt, prípadne ho presuňte myšou.

7.Kliknite na tlačidlo Import pre importovanie vylúčení. Importované vylúčenia budú zobrazené v zozname
vylúčení.
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Obmedzenia týkajúce sa priradenia vylúčení
• Pôvodné priradenia vylúčení nebudú zachované. Importované vylúčenia sa predvolene priradia
k počítačom vo vašej domácej skupine. Pre zmenu priradenia vylúčenia kliknite na vylúčenie a vyberte
možnosť Zmeniť priradenie.
• Vylúčenia (vylúčenia antivírusových detekcií a vylúčenia IDS pravidiel
firewallu) môžete priradiť
len k počítačom, na ktorých je nainštalovaný kompatibilný bezpečnostný produkt ESET. Vylúčenia nebudú
aplikované na nekompatibilné bezpečnostné produkty ESET a budú pre ne ignorované.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Karanténa
V tejto sekcii sa zobrazujú všetky súbory, ktoré boli presunuté do karantény na klientskych zariadeniach. Vo
väčšine prípadov ide o súbory, pre ktoré neexistuje liečenie, ktorých zmazanie nie je odporúčané alebo nie je
bezpečné, prípadne pri ktorých došlo k nesprávnej detekcii antivírusovej ochrany produktu ESET.
Nie všetky detekcie nájdené na klientskych zariadeniach sú presunuté do karantény. Medzi detekcie, ktoré
nie sú presunuté do karantény, patria:
• Detekcie, ktoré nie je možné odstrániť.
• Detekcie, ktoré sú vyhodnotené ako podozrivé na základe ich správania, ale nie sú identifikované ako
malvér, napríklad potenciálne nechcené aplikácie.
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Súbor presunutý do karantény môžete Vymazať alebo ho Obnoviť do pôvodného umiestnenia. Akciu Obnoviť a
vylúčiť môžete použiť na to, aby ste daný súbor vylúčili z kontroly, a zabránili tak jeho opätovnému umiestneniu
do karantény.
Na filtrovanie zoznamu súborov umiestnených v karanténe môžete použiť rôzne filtre.
Do sekcie Karanténa môžete prejsť dvoma spôsobmi:
1. Viac > Karanténa.
2. Podrobnosti o počítači > Detekcie a karanténa > karta Karanténa.

Keď kliknete na niektorú z položiek zobrazených v sekcii Karanténa, otvorí sa ponuka s názvom Správa karantény.
Zobraziť podrobnosti – zobrazí sa zdroj detekcie (zariadenie), názov a typ detekcie, názov objektu s úplnou
cestou k súboru, hash, veľkosť atď.
Počítače – otvorí sa sekcia Počítače s vyfiltrovaným zoznamom zariadení, ktoré sa týkajú daného súboru v
karanténe.
Vymazať – súbor bude odstránený z karantény a taktiež zo zariadenia.
Obnoviť – súbor bude obnovený späť do jeho pôvodného umiestnenia.
Obnoviť a vylúčiť – súbor bude obnovený späť do jeho pôvodného umiestnenia a bude vylúčený z kontroly.
Nahrať – otvorí sa klientska úloha Nahrať súbor v karanténe. Táto akcia je dostupná po kliknutí na možnosť
Zobraziť podrobnosti.
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Funkciu Nahrať odporúčame používať len skúseným používateľom. Ak chcete súbor presunutý do
karantény podrobnejšie preskúmať, môžete ho Nahrať do zdieľaného adresára.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Používatelia počítača
Sekcia Používatelia počítača vám umožňuje spravovať používateľov a skupiny používateľov. Umožňuje vám
spárovať používateľa so zariadením, čím dôjde k synchronizácii určitých nastavení, ktoré sú špecifické pre daného
používateľa. Odporúčame najprv synchronizovať používateľov s Active Directory. Po vytvorení nového počítača ho
môžete spárovať s konkrétnym používateľom. Môžete následne vyhľadať daného používateľa a prezerať si
podrobnosti (vrátane aktivity) o počítači, ktorý bol k používateľovi priradený.
Používatelia počítača sú odlišní od používateľov ESET PROTECT Cloud Web Console. Sekcia „Používatelia
počítača“ vám umožňuje spárovať používateľa so zariadením, čím dôjde k synchronizácii určitých nastavení,
ktoré sú špecifické pre daného používateľa. Na správu používateľov ESET PROTECT Cloud Web Console a
sád povolení použite svoj účet ESET Business Account.
• Používateľ zvýraznený oranžovou farbou nemá pridelené žiadne zariadenie. Kliknite na používateľa,
vyberte možnosť Upraviť a kliknite naPriradené počítače pre zobrazenie podrobností o danom
používateľovi. Kliknite na Pridať počítače pre priradenie zariadení k používateľovi.

• Môžete tiež pridať alebo odstrániť Priradených používateľov zo sekcie Podrobnosti o počítači. Keď sa
nachádzate v časti Počítače, vyberte zariadenie a kliknite na Zobraziť podrobnosti. Používateľ môže byť
priradený k viac ako jednému zariadeniu. Možnosť
Priradiť používateľa vám umožňuje priradiť
používateľa priamo k zvolenému zariadeniu. Ak je k používateľovi priradené zariadenie, môžete kliknúť na
názov zariadenia a zobraziť jeho podrobnosti.
• Používateľov a skupiny používateľov môžete premiestňovať myšou (Drag & Drop). Označte používateľa
alebo skupinu, podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte položku do inej skupiny.

Akcie dostupné v rámci správy používateľov
Označte konkrétneho používateľa pre otvorenie roletového menu, odkiaľ môžete vykonávať akcie. Viac informácií
o jednotlivých akciách nájdete v Legende ikon.
Zobraziť podrobnosti – nájdete tu informácie, ako napr. E-mailová adresa, Pobočka alebo lokalita a Priradené
počítače. K používateľovi môže byť priradené viac ako jedno zariadenie. Môžete zmeniť Meno používateľa, Popis
alebo Nadradenú skupinu. Pri vytváraní politík pre iOS MDM môžete použiť Vlastné atribúty.
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Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Pridanie nového používateľa
1. Pre pridanie používateľov kliknite na Používatelia počítača > Pridať používateľov. Túto možnosť použite na
pridanie používateľov, ktorí neboli nájdení alebo pridaní automaticky počas synchronizácie používateľov.

2. Zadajte meno používateľa, ktorého chcete pridať, do poľa Meno používateľa. Kliknite na + Pridať pre
pridanie ďalších používateľov. Ak chcete naraz pridať viacero používateľov, kliknite na Import CSV pre
nahranie.csv súboru obsahujúceho zoznam používateľov, ktorí majú byť pridaní. Kliknutím na Skopírovať a
vložiť môžete importovať vlastný zoznam adries oddelených vlastnými oddeľovačmi (táto funkcia funguje
podobne ako CSV import). V prípade potreby môžete zadať aj Popis pre používateľov, aby ich bolo možné
jednoduchšie identifikovať.
3. Môžete si vybrať existujúcu Nadradenú skupinu alebo vytvoriť novú skupinu.
4. Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
5. Z roletového menu Riešenie konfliktov vyberte akciu, ktorá bude vykonaná, ak sa už používateľ, ktorého
chcete pridať, nachádza v ESET PROTECT Cloud:
• Spýtať sa, keď nastane konflikt: Ak nastane konflikt, program sa spýta, akú akciu má vykonať (pozrite
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možnosti nižšie).
• Preskočiť konfliktných používateľov: Používatelia s rovnakým menom nebudú pridaní. Týmto sa tiež
zaistí, že vlastné atribúty existujúceho používateľa v ESET PROTECT Cloud budú zachované (nie prepísané
údajmi z Active Directory).
• Prepísať konfliktných používateľov: Existujúci používatelia v ESET PROTECT Cloud budú prepísaní
používateľmi z Active Directory. Ak majú dvaja používatelia rovnaké SID, existujúci používateľ v ESET
PROTECT Cloud bude odstránený zo svojho predchádzajúceho umiestnenia (aj v prípade, že bol v inej
skupine).
6. Ak ste dokončili všetky zmeny, kliknite na Pridať. Používatelia sa zobrazia v nadradenej skupine, do ktorej
ste ich zaradili.

Úprava používateľov
V tejto sekcii môžete upraviť podrobnosti o používateľovi, ako napr. základné informácie a priradené počítače.

Základné
V tejto časti môžete upraviť podrobnosti o používateľovi, ako napríklad:
• Meno používateľa a Popis – len na informačné účely.
• Značky – Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).
• E-mailová adresa – adresa, ktorá môže byť použitá ako adresa príjemcu na doručovanie oznámení.
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• Telefón a Kancelária alebo umiestnenie – len na informačné účely.
• Ukotvenie zdroja – môže súvisieť s viacerými funkciami ESET PROTECT Cloud, ktoré vyžadujú tento AD
údaj (napr. režim prepísania politiky na koncovom zariadení).

Vlastné atribúty
Môžete upraviť už existujúce vlastné atribúty alebo vytvoriť nové. Ak si želáte pridať nové atribúty, kliknite na
možnosť Pridať nový a vyberte si z nasledujúcich kategórií:
• Wi-Fi účty: Profily môžu byť použité na odosielanie podnikových Wi-Fi nastavení priamo na spravované
zariadenia.
• VPN účty: Môžete nastaviť VPN spolu s povereniami, certifikátmi a ďalšími potrebnými informáciami na
účely sprístupnenia VPN pre používateľov.
• E-mailové účty: Táto možnosť sa používa pre akýkoľvek e-mailový účet, ktorý používa IMAP alebo POP3
špecifikácie. Ak používate Exchange Server, použite Exchange ActiveSync nastavenia nižšie.
• Exchange účty: Ak vaša spoločnosť používa Microsoft Exchange, môžete vytvoriť všetky nastavenia priamo
tu a tým pádom ušetriť čas potrebný pre nastavenie prístupu používateľom do pošty, kalendára a kontaktov.
• LDAP (alias atribútu): Táto možnosť je obzvlášť užitočná v prípade, ak vaša spoločnosť využíva v rámci
kontaktov LDAP. Môžete namapovať polia kontaktu k príslušným iOS poliam kontaktu.
• CalDAV: Táto sekcia obsahuje nastavenia pre akýkoľvek kalendár, ktorý využíva CalDAV špecifikácie.
• CardDAV: Táto možnosť je určená pre kontakty, ktoré sú synchronizované prostredníctvom CardDAV
špecifikácie. Podrobnosti potrebné pre synchronizáciu môžu byť špecifikované tu.
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• Odoberaný kalendár: Po nastavení CalDAV kalendárov tu môžete definovať prístup ku kalendárom
ostatných, avšak tento prístup je len načítanie.
Z niektorých polí sa stane atribút, ktorý môže byť použitý pri vytváraní politiky pre mobilné zariadenie iOS ako
premenná (zástupný symbol). Napríklad, prihlásenie ${exchange_login/exchange} alebo e-mailová adresa
${exchange_email/exchange}.

Priradené počítače
Tu môžete vybrať jednotlivé zariadenia. Toto je možné vykonať pomocou funkcie Pridať počítače. Budú zobrazené
všetky statické a dynamické skupiny, ako aj členy týchto skupín. Pre výber použite začiarkavacie políčka a kliknite
na OK.
V rámci jednej operácie je možné používateľovi priradiť najviac 200 počítačov.
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Vytvorenie novej skupiny používateľov
Kliknite na možnosť Používatelia počítača >

a vyberte možnosť

Nová skupina používateľov.

Základné
Zadajte Názov a Popis (voliteľné) pre novú skupinu používateľov. Štandardne je nadradenou skupinou skupina,
ktorú ste označili pri vytváraní novej skupiny používateľov. Ak chcete zmeniť nadradenú skupinu, kliknite na
možnosť Zmeniť nadradenú skupinu a označte príslušnú nadradenú skupinu zo stromovej štruktúry. Kliknite na
Dokončiť pre vytvorenie novej skupiny používateľov.
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Šablóny dynamickej skupiny
Šablóny dynamickej skupiny stanovujú kritériá, ktoré musia počítače splniť, aby boli zaradené do konkrétnej
dynamickej skupiny. Ak počítač tieto kritériá splní, bude automaticky presunutý do príslušnej dynamickej skupiny.
Šablóna je statický objekt uložený v statickej skupine. Na to, aby mali používatelia prístup k šablónam,
musia mať pridelené príslušné povolenia. Na prácu so šablónami dynamických skupín potrebuje používateľ
príslušné prístupové práva. Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko a sú
štandardne dostupné len pre správcu. Ostatným používateľom musia byť pridelené dodatočné povolenia. V
dôsledku toho sa môže stať, že používatelia nebudú vidieť predvolené šablóny. Šablóny je možné presunúť
do skupiny, ku ktorej má konkrétny používateľ pridelené prístupové práva.
Duplikovanie šablóny je možné len v prípade, že používateľovi boli pridelené povolenia na použitie (v rámci
kategórie povolení s názvom Šablóny dynamickej skupiny) pre skupinu, v ktorej je umiestnená pôvodná
šablóna, a taktiež povolenia na zápis pre domácu skupinu daného používateľa (do ktorej bude umiestnená
kópia pôvodnej šablóny). Pozrite si príklad duplikácie objektu.
• Vytvorenie novej šablóny dynamickej skupiny
• Pravidlá pre šablónu dynamickej skupiny
• Šablóna dynamickej skupiny – príklady

Správa šablón dynamických skupín
Šablóny môžete spravovať v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.
Nová šablóna
Zobraziť podrobnosti
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Kliknite na túto možnosť pre vytvorenie novej šablóny vo svojej domácej skupine.
Zobrazenie súhrnu informácií o zvolenej šablóne.

Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

Upraviť

Úprava zvolenej šablóny. Kliknite na Uložiť ako, ak chcete ponechať pôvodnú
šablónu a vytvoriť novú podľa šablóny, ktorú práve upravujete. Pre vašu novú
šablónu zadajte názov.

Duplikovať

Vytvorenie novej šablóny dynamickej skupiny na základe zvolenej šablóny. Pre takto
vytvorenú novú šablónu je potrebné zadať nový (odlišný) názov. Duplicitná šablóna
bude umiestnená vo vašej domácej skupine.

Vymazať

Trvalé odstránenie šablóny.

Import

Import šablóny dynamickej skupiny zo súboru. Počas importu dochádza ku kontrole
štruktúry súboru pre ubezpečenie, že súbor nie je poškodený.

Exportovať

Export vybraných šablón dynamickej skupiny do súboru na migračné alebo
zálohovacie účely. Neodporúčame vykonávať akékoľvek úpravy tohto súboru –
môže to spôsobiť, že dáta budú nepoužiteľné.

Prístupová skupina

Presunutie zvolenej šablóny do inej statickej skupiny. Toto je užitočné v prípade
riešenia problémov týkajúcich sa prístupu ostatných používateľov.

Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect
a ESET LiveGuard Advanced.
Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali
aktualizáciu z ESET PROTECT Cloud 3.2 a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné
pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Nová šablóna dynamickej skupiny
Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Základné
Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.
Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

Výraz
Podrobnejšie inštrukcie o používaní dynamických skupín vo vašej sieti nájdete aj v našich príkladoch.
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Súhrn
Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude
pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

Pravidlá pre šablónu dynamickej skupiny
Pri nastavovaní pravidiel pre šablónu dynamickej skupiny môžete použiť rôzne operátory pre rôzne podmienky,
aby ste dosiahli želaný scenár.
Nasledujúce kapitoly popisujú pravidlá a logické operátory používané v šablónach dynamických skupín:
• Operácie
• Pravidlá a logické operátory
• Vyhodnocovanie pravidiel šablóny
• Automatizácia procesov v nástroji ESET PROTECT Cloud
• Šablóny dynamickej skupiny
• Vytvorenie špecifickej šablóny dynamickej skupiny
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Operácie
Ak nastavíte viaceré pravidlá (podmienky), musíte označiť, ktorý operátor bude kombinovať dané pravidlá. V
závislosti od výsledku klientsky počítač bude alebo nebude pridaný do dynamickej skupiny, ktorá používa túto
šablónu.
• Zvolená Operácia funguje nielen pri kombinovaní viacerých pravidiel, ale aj pri jedinom pravidle.
• Nie je možné kombinovať viaceré operácie. Pre šablónu dynamickej skupiny možno použiť iba jeden
operátor, ktorý sa vzťahuje na všetky jej podmienky.
AND (všetky podmienky musia
byť splnené)

Splnené, ak sú všetky podmienky hodnotené pozitívne – počítač musí splniť
všetky požadované parametre.

OR (najmenej jedna podmienka Splnené, ak je aspoň jedna z podmienok hodnotená pozitívne – počítač musí
musí byť splnená)
splniť aspoň jeden z požadovaných parametrov.
NAND (najmenej jedna
Splnené, ak aspoň jedna z podmienok nie je hodnotená pozitívne – počítač
podmienka nesmie byť splnená) nespĺňa aspoň jeden požadovaný parameter.
NOR (žiadna podmienka nesmie Splnené, ak žiadne podmienky nie sú hodnotené pozitívne – počítač nespĺňa
byť splnená)
žiadny z požadovaných parametrov.

Pravidlá a logické operátory
Pravidlo pozostáva z položky, logického operátora a hodnoty.
Po kliknutí na + Pridať pravidlo sa zobrazí okno so zoznamom položiek rozdelených do kategórií. Napríklad:
Inštalovaný softvér > Názov aplikácie
Sieťové adaptéry > MAC adresa
Edícia OS > Názov OS
Zoznam všetkých dostupných pravidiel si môžete prezrieť v tomto článku databázy znalostí ESET.
Ak chcete vytvoriť pravidlo, vyberte položku, logický operátor a zadajte hodnotu. Pravidlo sa vyhodnotí podľa
zadanej hodnoty a použitého operátora.
Hodnoty zadávané do šablóny môžu mať podobu čísiel, reťazcov, enumerácií, IP adries, masiek produktov a ID
počítačov. Ku každému typu hodnoty sú priradené rôzne logické operátory a ESET PROTECT Cloud Web Console
automaticky zobrazí len tie, ktoré sú podporované.
• „= (rovná sa)“ – hodnota zvolenej položky sa musí zhodovať s hodnotou zadanou v šablóne. Pri
porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
• „> (väčšie ako)“ – hodnota zvolenej položky musí byť väčšia ako hodnota zadaná v šablóne. Tento
operátor môžete použiť aj pri definovaní rozsahu IP adries.
• „≥ (rovné alebo väčšie ako)“ – hodnota zvolenej položky musí byť väčšia alebo rovná hodnote zadanej v
šablóne. Tento operátor môžete použiť aj pri definovaní rozsahu IP adries.
• „< (menšie ako)“ – hodnota zvolenej položky musí byť menšia ako hodnota zadaná v šablóne. Tento
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operátor môžete použiť aj pri definovaní rozsahu IP adries.
• „≤ (rovné alebo menšie ako)“ – hodnota zvolenej položky musí byť menšia alebo rovná hodnote zadanej v
šablóne. Tento operátor môžete použiť aj pri definovaní rozsahu IP adries.
• „obsahuje“ – hodnota zvolenej položky obsahuje hodnotu zadanú v šablóne. V prípade reťazcov sa bude
vyhľadávať podreťazec. Pri vyhľadávaní sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
• „má predponu“ – hodnota zvolenej položky má rovnakú textovú predponu ako uvádzaná hodnota v
šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Zadajte prvé znaky vyhľadávaného
reťazca. Napríklad pre reťazec „Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319“ bude predpona
„Micros“, „Micr“, prípadne „Microsof“ atď.
• „má príponu“ – hodnota zvolenej položky má rovnakú textovú príponu ako uvádzaná hodnota v šablóne.
Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Zadajte prvé znaky vyhľadávaného reťazca,
napríklad pre reťazec „Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319“ bude prípona „M´319“
alebo „0.30319“ atď.
• „má masku“ – hodnota zvolenej položky sa musí zhodovať s maskou zadanou v šablóne. Formátovanie
masky umožňuje použiť všetky znaky a špeciálne symboly, napríklad „*“ pre nahradenie žiadneho, jedného
alebo viacerých znakov a „?“ pre nahradenie presne jedného znaku, napr.: „6.2.*“ alebo „6.2.2033.?“.
• „regex“ – hodnota zvolenej položky sa musí zhodovať s regulárnym výrazom (regex) zadaným v šablóne.
Regulárny výraz musí byť zadaný vo formáte Perl.
Regulárny výraz, regex alebo regexp, je postupnosť znakov, ktoré definujú určitý vyhľadávací vzor.
Napríklad, gray|grey a gr(a|e)y sú ekvivalentné vyhľadávacie vzory, ktoré vyhľadajú tieto 2 slová: „gray“ a
„grey“.
• „je jedným z“ – hodnota zvolenej položky sa musí zhodovať s akoukoľvek hodnotou zo zoznamu v šablóne.
Pre pridanie ďalších položiek kliknite na + Pridať. Každý riadok v novej položke v zozname. Pri porovnávaní
reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
• „je jedným z (maska reťazca)“ – hodnota zvolenej položky sa musí zhodovať s akoukoľvek maskou zo
zoznamu v šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa rozlišujú malé a veľké písmená. Príklady: *endpoint-pc*,
*Endpoint-PC*.
• „má hodnotu“
Časové pravidlá umožňujú po začiarknutí políčka Merať uplynutý čas vytvoriť šablónu dynamickej skupiny
na základe času, ktorý uplynul od konkrétnej udalosti. Na spravovanom počítači musí byť spustený ESET
Management Agent vo verzii 10.0 alebo novšej.

Negatívne operátory:
Negatívne operátory používajte opatrne, pretože v prípade protokolov, ktoré obsahujú viacero riadkov, ako
napríklad „Nainštalované aplikácie“, sú voči podmienkam pravidla testované všetky riadky. Pre pochopenie
princípu negatívnych operátorov alebo negatívnych operácií si pozrite vzorové príklady (Vyhodnocovanie
pravidiel šablóny a Šablóna dynamickej skupiny – príklady).
• „≠ (nerovná sa)“ – hodnota zvolenej položky sa nesmie zhodovať s hodnotou zadanou v šablóne. Pri
porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
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• „neobsahuje“ – hodnota zvolenej položky neobsahuje hodnotu zadanú v šablóne. Pri vyhľadávaní sa
nerozlišujú malé a veľké písmená.
• „nemá predponu“ – hodnota zvolenej položky nemá rovnakú textovú predponu ako uvádzaná hodnota v
šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
• „nemá príponu“ – hodnota zvolenej položky nemá rovnakú textovú príponu ako uvádzaná hodnota v
šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
• „nemá masku“ – hodnota zvolenej položky sa nesmie zhodovať s maskou zadanou v šablóne.
• „nie je regex“ – hodnota zvolenej položky sa nesmie zhodovať s regulárnym výrazom zadaným v šablóne.
Regulárny výraz musí byť zadaný vo formáte Perl. Negatívna operácia je poskytnutá ako pomocník pri
negovaní zhodných regulárnych výrazov bez prepísania.
• „nie je jedným z“ – hodnota zvolenej položky sa nesmie rovnať ani jednej hodnote zo zoznamu v šablóne.
Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
• „nie je jedným z (maska reťazca)“ – hodnota zvolenej položky sa nemôže zhodovať s akoukoľvek maskou
zo zoznamu v šablóne.
• „nemá žiadnu hodnotu“

Vyhodnocovanie pravidiel šablóny
Vyhodnocovanie pravidiel šablóny je riadené ESET Management Agentom, nie ESET PROTECT Cloud Serverom (na
ESET PROTECT Cloud Server je odoslaný len výsledok). Proces vyhodnocovania je podmienený pravidlami, ktoré sú
nakonfigurované v šablóne. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov procesu vyhodnocovania pravidiel šablóny.
Je potrebné rozlišovať medzi testom existencie (niečo s určitou hodnotou neexistuje vôbec) a testom
rozdielu (niečo existuje, ale má inú hodnotu). Nižšie sú uvedené niektoré základné pravidlá, ktoré slúžia
vytvorenie tohto rozdielu:
• Pre overenie existencie: Operácia bez negácie (AND, OR) a operátor bez negácie (=, >, <, obsahuje...).
• Pre overenie existencie odlišnej hodnoty: Operácia AND a operátory obsahujúce aspoň 1 negáciu (=, >, <,
obsahuje, neobsahuje...).
• Pre overenie neexistencie hodnoty: Operácie s negáciou (NAND, NOR) a operátory bez negácie (=, >, <,
obsahuje...).
Na overenie existencie zoznamu položiek (napr. konkrétny zoznam aplikácií nainštalovaných na počítači) je
potrebné vytvoriť osobitnú šablónu dynamickej skupiny pre každú položku v zozname a priradiť šablónu k
osobitnej dynamickej skupine, pričom každá dynamická skupina je podskupina inej skupiny. Počítače so
zoznamom položiek sa nachádzajú v poslednej podskupine.
Stav počítača je klaster rôznych informácií. Niektoré zdroje poskytujú len jednorozmerný stav (napríklad operačný
systém, veľkosť RAM atď.), iné zdroje aj viacrozmerné informácie o stave (napríklad IP adresu, inštalované
aplikácie atď.).
Nižšie nájdete vizuálne znázornenie dát získaných z klienta:
Sieťové adaptéry –
IP adresa
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Sieťové adaptéry – MAC
adresa

Názov OS

Verzia OS

HW –
veľkosť
RAM v MB

Inštalované
aplikácie

Sieťové adaptéry –
IP adresa

Sieťové adaptéry – MAC
adresa

Názov OS

Windows 7
Enterprise

Verzia OS

HW –
veľkosť
RAM v MB

6.1.7601 2048

Inštalované
aplikácie

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

Stav počítača sa skladá z niekoľkých skupín. Skupina dát vždy ponúka súvislé informácie usporiadané do riadkov.
Počet riadkov v skupine sa môže líšiť.
Podmienky sú vyhodnocované podľa skupiny a podľa riadka – ak je zadaných viac podmienok pre skupinu, sú
posudzované len hodnoty v rovnakom riadku.

Príklad č. 1:
V tomto príklade berieme do úvahy nasledujúce podmienky:
Sieťové adaptéry.IP adresa = 10.1.1.11 AND Sieťové adaptéry.MAC adresa = 4A-64-3F-10
-FC-75

Toto pravidlo nevyhovuje pre žiadny počítač, pretože neexistuje riadok, v ktorom by boli obe hodnoty pravdivé.
Sieťové adaptéry –
IP adresa

Sieťové adaptéry – MAC
adresa

Názov OS

Windows 7
Enterprise

Verzia OS

HW –
veľkosť
RAM v MB

6.1.7601 2048

Inštalované
aplikácie

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

Príklad č. 2:
V tomto príklade berieme do úvahy nasledujúce podmienky:
Sieťové adaptéry.IP adresa = 192.168.1.2 AND Sieťové adaptéry.MAC adresa = 4A-64-3F10-FC-75

Tentokrát pravidlo vyhovuje pre obe podmienky v rovnakom riadku, a preto je pravidlo ako celok vyhodnotené
ako pravdivé. Počítač je označený.
Sieťové adaptéry –
IP adresa

Sieťové adaptéry – MAC
adresa

192.168.1.2

4A-64-3F-10-FC-75

10.1.1.11

2B-E8-73-BE-81-C7
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Názov OS

Windows 7
Enterprise

Verzia OS

HW –
veľkosť
RAM v MB

6.1.7601 2048

Inštalované
aplikácie
ESET Endpoint
Security
PDF Reader

Sieťové adaptéry –
IP adresa
124.256.25.25

Sieťové adaptéry – MAC
adresa

Názov OS

Verzia OS

HW –
veľkosť
RAM v MB

52-FB-E5-74-35-73

Inštalované
aplikácie
Office Suite
Weather Forecast

Príklad č. 3:
Pre podmienky s operátorom OR platí (aspoň jedna podmienka musí byť pravdivá) napríklad:
Sieťové adaptéry.IP adresa = 10.1.1.11 OR Sieťové adaptéry.MAC adresa = 4A-64-3F-10FC-75

Pravidlo je pravdivé pre oba riadky, keďže je potrebné splniť len jednu z podmienok. Počítač je označený.
Sieťové adaptéry –
IP adresa

Sieťové adaptéry – MAC
adresa

Názov OS

Windows 7
Enterprise

Verzia OS

HW –
veľkosť
RAM v MB

6.1.7601 2048

Inštalované
aplikácie

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

Šablóna dynamickej skupiny – príklady
V sekcii Viac > Šablóny dynamickej skupiny nájdete užitočné preddefinované šablóny pre dynamické skupiny.

V tejto kapitole nájdete príklady šablón dynamických skupín, ktoré môžete použiť na správu vašej siete.
Dynamická skupina detegujúca, či je nainštalovaný bezpečnostný produkt
Dynamická skupina detegujúca, či je nainštalovaná konkrétna verzia softvéru
Dynamická skupina detegujúca chýbajúcu inštaláciu konkrétnej verzie softvéru
Dynamická skupina detegujúca chýbajúcu inštaláciu konkrétnej verzie softvéru a zároveň prítomnosť inej verzie
daného softvéru
Dynamická skupina detegujúca, či sa počítač nachádza v konkrétnej podsieti
Dynamická skupina detegujúca nainštalovaný, ale neaktivovaný bezpečnostný produkt
Ako automaticky nainštalovať produkty spoločnosti ESET na novopripojené počítače s operačným systémom
Windows
Vynútenie politiky len na určitú časť siete

Príklady šablón dynamických skupín a ich použitia nájdete aj v našich článkoch databázy znalostí:
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Užitočné príklady šablón dynamických skupín v ESET PROTECT Cloud – príklady využitia podrobností inventára
hardvéru na vytvorenie pravidiel pre dynamickú skupinu, ktorá bude obsahovať zariadenia spĺňajúce zadané
hardvérové kritéria.
Konfigurácia nástroja ESET PROTECT Cloud na automatické nasadenie ESET produktov určených pre koncové
zariadenia na nechránené počítače
Konfigurácia koncových zariadení prostredníctvom ESET PROTECT Cloud na používanie rôznych nastavení
aktualizácie v závislosti od siete, do ktorej sa pripájajú
Vytvorenie nového certifikátu pre nové pracovné stanice na automatické pridanie do dynamickej skupiny v ESET
PROTECT Cloud
Niektoré články databázy znalostí nemusia byť dostupné vo vašom jazyku.
Pomocou šablón dynamických skupín môžete kombinovať mnoho pravidiel na rôzne účely. Možnosti sú prakticky
nekonečné.
Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect
a ESET LiveGuard Advanced.
Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali
aktualizáciu z ESET PROTECT Cloud 3.2 a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné
pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.

Dynamická skupina – bezpečnostný produkt je
nainštalovaný
Táto dynamická skupina sa používa na spustenie úlohy okamžite po inštalácii bezpečnostného produktu
spoločnosti ESET na počítač (napr. na spustenie aktivácie, manuálnej kontroly atď.).
Môžete vytvoriť Novú šablónu v sekcii Viac > Šablóny dynamickej skupiny a vytvoriť novú dynamickú skupinu so
šablónou.

Základné
Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výraz
1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).
2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku. Vyberte možnosť Počítač > Maska spravovaných
produktov > je jedným z > Chránené ESET produktom: Pracovná plocha. Môžete si vybrať z rôznych
produktov spoločnosti ESET.

Súhrn
Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude
pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.
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Dynamická skupina – je nainštalovaná konkrétna verzia
softvéru
Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie nainštalovaného bezpečnostného produktu spoločnosti
ESET na počítači. Po detekcii môžete na danom počítači spustiť napríklad aktualizáciu alebo vlastný príkaz. Môžete
použiť rôzne operátory, napríklad „obsahuje“ alebo „má predponu“.
Môžete vytvoriť Novú šablónu v sekcii Viac > Šablóny dynamickej skupiny a vytvoriť novú dynamickú skupinu so
šablónou.

Základné
Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výraz
1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).
2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

• Nainštalovaný softvér > Názov aplikácie > = (rovná sa) > ESET Endpoint Security
• Nainštalovaný softvér > Verzia aplikácie > = (rovná sa) > 6.2.2033.0

Súhrn
Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude
pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

Dynamická skupina – konkrétna verzia softvéru nie je
nainštalovaná
Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie chýbajúcej inštalácie bezpečnostného produktu
spoločnosti ESET na počítači. Nastavenia v tomto príklade budú zahŕňať počítače, na ktorých daný softvér nie je
nainštalovaný vôbec alebo je nainštalovaná iná verzia softvéru ako tá, ktorá je špecifikovaná.
Táto skupina je užitočná napríklad v tom, že po detekcii môžete na danom počítači spustiť napríklad aktualizáciu
alebo inštaláciu softvéru. Môžete použiť rôzne operátory, napríklad „obsahuje“ alebo „má predponu“.
Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Základné
Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.
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Výraz
1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: NAND (aspoň jedna podmienka nesmie byť splnená).
2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

• Nainštalovaný softvér > Názov aplikácie > = (rovná sa) > ESET Endpoint Security
• Nainštalovaný softvér > Verzia aplikácie > = (rovná sa) > 6.2.2033.0

Súhrn
Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude
pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

Dynamická skupina – konkrétna verzia softvéru nie je
nainštalovaná, ale je nainštalovaná iná verzia
Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie inštalácie softvéru v inej verzii, akú požadujete. Táto
skupina je užitočná, pretože budete môcť vykonať aktualizáciu na tých počítačoch, na ktorých sa požadovaná
verzia softvéru nenachádza. Môžete použiť rôzne operátory, uistite sa však, že pri testovaní verzie softvéru je
použitý negatívny operátor.
Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Základné
Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výraz
1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).
2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

• Nainštalovaný softvér > Názov aplikácie > = (rovná sa) > ESET Endpoint Security
• Nainštalovaný softvér > Verzia aplikácie > ≠ (nerovná sa) > „6.2.2033.0“

Súhrn
Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude
pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.
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Dynamická skupina – počítač sa nachádza v konkrétnej
podsieti
Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie konkrétnej podsiete. Následne môže byť použitá na
uplatnenie vlastnej politiky na kontrolu webu alebo aktualizácie. Môžete zadať rôzne rozsahy.
Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Základné
Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výraz
1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).
2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

• IP adresy siete > IP adresa adaptéra > ≥ (väčšie alebo rovné) > „10.1.100.1“
• IP adresy siete > IP adresa adaptéra > ≤ (menšie alebo rovné) > „10.1.100.254“
• IP adresy siete > IP adresa adaptéra > = (rovná sa) > „255.255.255.0“

Súhrn
Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude
pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

Dynamická skupina – nainštalovaný ale neaktivovaný
bezpečnostný produkt určený pre server
Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie neaktivovaného bezpečnostného produktu určeného
pre server. Po detegovaní takýchto produktov môžete priradiť k tejto skupine klientsku úlohu na aktiváciu
klientskych počítačov pomocou platnej licencie. V tomto príklade je špecifikovaný len produkt ESET Mail Security
pre Microsoft Exchange Server, avšak môžete špecifikovať aj viacero produktov.
Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Základné
Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.
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Výraz
1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).
2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:
• Počítač > Maska spravovaných produktov > je jedným z > Chránené ESET produktom: E-mailový server
• Problémy s funkciou/ochranou > Zdroj > = (rovná sa) > Bezpečnostný produkt
• Problémy s funkciou/ochranou > Problém > = (rovná sa) > Produkt nie je aktivovaný

Súhrn
Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude
pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

Automatizácia procesov v nástroji ESET PROTECT Cloud
Podobne ako v príklade uvedenom nižšie môžete automatizovať rôzne procesy, napr. aktualizáciu operačného
systému a produktu, spúšťanie kontroly, aktiváciu nových produktov s vopred vybranou licenciou či dokonca
riešenie komplexných bezpečnostných incidentov.

Ako automaticky nainštalovať produkty spoločnosti ESET na
novopripojené počítače s operačným systémom Windows
Kroky uvedené v tomto príklade by sa mali vykonávať len na klientskych zariadeniach, ktoré nemajú
nainštalovaný bezpečnostný softvér od iného výrobcu a ani bezpečnostný produkt od spoločnosti ESET
určený pre domácnosti (napr. ESET Smart Security). Neodporúčame inštalovať produkty ESET na klientske
zariadenia s nainštalovaným bezpečnostným softvérom tretej strany. Na odstránenie iných antivírusových
programov nainštalovaných na vašom počítači môžete použiť nástroj ESET AV Remover.
1. Vytvorte dynamickú skupinu nazvanú Bez bezpečnostného produktu.
a.Nastavte ju ako podradenú skupinu prednastavenej skupiny Windows počítače > Windows (počítače).
b.Kliknite na Nová šablóna.
c.Pridajte nasledujúce pravidlo: Počítač > Maska spravovaných produktov.
d.Ako logický operátor zvoľte nerovná sa.
e.Vyberte masku
Chránené ESET produktom: Počítač
f.Novovytvorenú skupinu uložte kliknutím na Dokončiť.
2. Prejdite do časti Úlohy > Nová > Klientska úloha.
a.Z roletového menu Úloha vyberte možnosť Inštalácia softvéru a do poľa Názov zadajte názov úlohy.
b.V sekcii Nastavenia vyberte balík inštalátora a v prípade potreby nastavte ďalšie parametre.
c.Kliknite na Dokončiť > Vytvoriť spúšťač.
d.V sekcii Cieľ kliknite na Pridať skupiny a zvoľte dynamickú skupinu Bez bezpečnostného produktu.
e.V sekcii Spúšťač vyberte Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny.
f.Kliknutím na Dokončiť uložte vytvorenú úlohu a spúšťač.
Táto úloha bude spúšťaná na klientskych počítačoch, ktoré sa od momentu vytvorenia úlohy pridajú do
zvolenej dynamickej skupiny. Na klientoch, ktorí boli súčasťou zvolenej dynamickej skupiny už pred
vytvorením tejto úlohy, bude potrebné úlohu spustiť manuálne.
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Vynútenie politiky len na určitú časť siete
1. Vytvorte dynamickú skupinu nazvanú Podsieť 120.
a.Priraďte ju ako podradenú skupinu prednastavenej skupiny Všetko.
b.Kliknite na Nová šablóna.
c.Pridajte pravidlo: IP adresy siete > IP podsieť.
d.Ako logický operátor zvoľte rovná sa.
e.Zadajte podsieť, ktorú chcete filtrovať, napr. 10.1.120.0 (posledná číslica musí byť 0, aby boli vyfiltrované
všetky IP adresy z podsiete 10.1.120.).
f.Novovytvorenú skupinu uložte kliknutím na Dokončiť.
2. Prejdite do sekcie Politiky.
a.Kliknite na Nová politika a zadajte pre politiku Názov.
b.V sekcii Nastavenia vyberte možnosť ESET Management Agent.
c.Zmeňte nastavenia, ktoré chcete politikou upraviť. Môžete napríklad zmeniť Interval pripojenia na 5
minút.
d.V sekcii Priradiť kliknite na tlačidlo Priradiť a označte začiarkavacie políčko
vedľa skupiny Podsieť 120.
Následne výber potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.
e.Politiku uložte kliknutím na Dokončiť.
Táto politika bude uplatnená na klientske počítače, ktoré sa od momentu vytvorenia tejto politiky pridajú
do zvolenej dynamickej skupiny.
Prečítajte si kapitolu Pravidlá odstraňovania politík, kde nájdete bližšie informácie o tom, čo sa stane s
nastaveniami uplatnenej politiky, ak klientske zariadenie opustí dynamickú skupinu (t. j. zariadenie už viac
nespĺňa podmienky, na základe ktorých bolo zaradené do danej dynamickej skupiny).
Pozrite si ďalšie príklady šablón dynamických skupín.
Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect
a ESET LiveGuard Advanced.
Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali
aktualizáciu z ESET PROTECT Cloud 3.2 a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné
pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.

Správa licencií
Svoje licencie môžete jednoducho spravovať prostredníctvom nástroja ESET PROTECT Cloud z hlavnej ponuky v
sekcii Viac > Správa licencií. Tu môžete vidieť licencie synchronizované z účtu ESET Business Account, ktorý ste
použili na nasadenie ESET PROTECT Cloud.
Ak chcete použiť licencie z iného účtu ESET Business Account, je potrebné presunúť licencie do toho účtu
ESET Business Account, ktorý ste použili na nasadenie ESET PROTECT Cloud.
Bezpečnostný produkt ESET určený pre firmy môžete aktivovať pomocou nástroja ESET PROTECT Cloud.

Povolenia na prístup k správe licencií
Každému používateľovi je možné prideliť povolenie na prístup k licenciám. Povolenia sú platné len pre licencie,
ktoré sú zahrnuté v statickej skupine, ku ktorej je daná sada povolení priradená. Každý typ povolení umožňuje
používateľovi vykonávať iné akcie.
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Pridávať a odstraňovať licencie môžu len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí
majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko). Každá licencia je
identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným
používateľom (tým, ktorí majú dostatočné povolenia) distribuovať len správca. Licenciu nie je možné
rozdeliť.
Licencie z ESET MSP Administrator 2 sú rozdelené do jedného fondu pre každú spoločnosť. Nie je možné presunúť
licenciu z fondu.

Správa licencií v rozhraní Web Console

Licencie patriace pod rovnakého ESET Business Account používateľa alebo rovnakú spoločnosť sú zoskupené do
licenčných fondov. Kliknutím na
môžete otvoriť licenčný fond a zobraziť podrobnosti.
V portáli ESET Business Account a nástroji ESET PROTECT Cloud je každá licencia identifikovaná nasledovne:
• Verejné ID
• Typ licencie – Biznis (platená licencia), Skúšobná (skúšobná licencia), MSP (Managed Services Provider) a
NFR (nepredajná licencia).
Ďalšie licenčné informácie obsahujú:
• Meno vlastníka licencie a Kontakt.
• Meno a typ Používateľa licencie:

Spoločnosť,

• Názov produktu, pre ktorý je licencia určená.
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Lokalita,

MSP zákazník.

• Stav licencie (zobrazí sa upozornenie, ak je licencia prečerpaná, ak jej uplynula platnosť atď.).
• Počet Jednotiek, ktoré môžu byť aktivované pomocou tejto licencie a počet offline jednotiek. V prípade
produktov ESET Mail Security sa percento využitia licencie počíta na základe podjednotiek použitých na
aktiváciu.
• Počet Podjednotiek serverových produktov spoločnosti ESET (e‑mailové schránky, ochrana brán,
pripojenia).
• Dátum vypršania platnosti licencie.
oPre licencie vo forme predplatného nemusí byť zobrazený dátum uplynutia platnosti.
Licencie môžete filtrovať podľa ich Stavu:
OK – zelená

Vaša licencia bola úspešne aktivovaná.

Chyby – červená

Licencia nie je registrovaná, je prečerpaná alebo jej platnosť uplynula.

Upozornenia – oranžová

Vaša licencia je vyčerpaná alebo sa blíži dátum uplynutia jej platnosti
(ostáva 30 dní).

Deaktivované alebo pozastavené Vaša licencia bola deaktivovaná alebo pozastavená.
Neaktuálne

Platnosť vašej licencie uplynula.

Kliknutím na tlačidlo Akcie môžete spravovať vybraný licenčný fond:
Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

Odstrániť licencie

Odstránenie vybraného licenčného fondu. Budete vyzvaný na potvrdenie tejto akcie.
Odstránenie licencie však nedeaktivuje produkt. Vaše bezpečnostné produkty ESET
zostanú aktivované aj po odstránení licencie pomocou Správy licencií ESET PROTECT
Cloud.

Prístupová skupina

Presunutie vybraného licenčného fondu do inej statickej skupiny.

Synchronizovať
licencie

Okamžité obnovenie licenčných informácií v ESET PROTECT Cloud. Licencie sa
synchronizujú s licenčnými servermi ESET automaticky raz za deň. Ak používate ESET
Business Account alebo ESET MSP Administrator, licencie sa synchronizujú
automaticky raz za deň aj s týmito službami.

Otvoriť EBA

Otvorenie portálu ESET Business Account. Táto akcia je dostupná len v prípade, že ste
pridali licencie z ESET Business Account.

Otvoriť EMA

Otvorenie portálu ESET MSP Administrator. Táto akcia je dostupná len v prípade, že
ste pridali licencie z ESET MSP Administrator.

Otvorením licenčného fondu a kliknutím na licenciu môžete vykonať nasledujúce akcie: Dostupnosť konkrétnych
akcií závisí od typu vybranej licencie:
Použiť licenciu na
aktiváciu

Spustenie úlohy Aktivácia produktu použitím tejto licencie.

Vytvoriť all-in-one
inštalátor

Použitie vybranej licencie v all-in-one inštalátore agenta.

Značky
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Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

Spravovať licenciu

Ak je licencia zosynchronizovaná s portálom ESET Business Account alebo ESET MSP
Administrator, môžete ju spravovať. V prípade prečerpanej licencie môžete navýšiť
jej kapacitu alebo deaktivovať niektoré zariadenia.

Obnoviť licenciu

Obnovenie licencie, ktorej skončila platnosť, bola pozastavená alebo deaktivovaná v
portáli ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator.

Kúpiť licenciu

Prechod zo skúšobnej licencie na plnú licenciu prostredníctvom portálu ESET
Business Account alebo ESET MSP Administrator.

Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

Skopírovať verejné ID
licencie

Skopírovanie verejného ID licencie do schránky.

Licencie vo forme predplatného
ESET PROTECT Cloud podporuje správu licencií vo forme predplatného. Platnosť svojho predplatného si môžete
skontrolovať v sekcii Správa licencií v stĺpci Platnosť, prípadne tiež cez sekciu Počítače > Podrobnosti.

Podpora pre lokality ESET Business Account
Importovať môžete celú štruktúru svojho účtu ESET Business Account vrátane licenčných jednotiek rozdelených
medzi lokality.

Aktivácia firemných produktov ESET

Na aktiváciu bezpečnostných produktov ESET na spravovaných koncových zariadeniach nie je možné použiť
licenciu ESET PROTECT Cloud. Na aktiváciu jednotlivých bezpečnostných produktov ESET použite licencie
určené pre príslušné produkty.
Licencie môžu byť distribuované na klientske stanice s nainštalovanými produktmi ESET prostredníctvom ESET
PROTECT Cloud dvoma spôsobmi:
• Úloha – Inštalácia softvéru
• Úloha – Aktivácia produktu

Deaktivácia firemných produktov ESET
Firemný produkt ESET môžete deaktivovať (odstrániť licenciu z produktu) niekoľkými spôsobmi prostredníctvom
ESET PROTECT Cloud Web Console:
• V sekcii Počítače vyberte počítače a použite možnosť
Deaktivovať produkty – licencia bude odstránená
zo všetkých zvolených zariadení cez licenčný server spoločnosti ESET. Produkt bude deaktivovaný aj v
prípade, že nebol aktivovaný prostredníctvom nástroja ESET PROTECT Cloud, ako aj v prípade, že jeho
licencia nie je nástrojom ESET PROTECT Cloud spravovaná.
Ak vyberiete iba jeden počítač, na ktorom je nainštalovaných viacero produktov ESET (napr. produkt ESET
určený pre koncové zariadenia a ESET Inspect Connector), môžete deaktivovať konkrétne produkty
individuálne.
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• Odstránenie počítača zo správy
• Vytvorte úlohu Odstrániť nepripájajúce sa počítače pomocou možnosti Deaktivovať licenciu.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Ako zdieľať licencie so správcami v jednotlivých pobočkách firmy
Okrem samotného Správcu (účet Administrator) sú vytvorení ďalší traja používatelia, pričom každý má
svoju vlastnú domácu skupinu:
• John, San Diego
• Larry, Sydney
• Makio, Tokyo
Správca importuje 3 licencie. Tieto licencie budú zahrnuté v statickej skupine Všetko a ostatní používatelia
ich nebudú môcť použiť.
Ak chce správca priradiť licenciu k inému používateľovi, môže kliknúť na začiarkavacie pole umiestnené
vedľa licenčného fondu, ktorý chce priradiť, následne môže kliknúť na tlačidlo Akcie a potom na
Prístupová skupina >
Presunúť a vybrať skupinu, do ktorej má daný používateľ prístup. V prípade
používateľa John je potrebné kliknúť na skupinu San Diego. Používateľ John musí mať pridelené povolenie
na použitie Licencií v skupine San Diego.
Akonáhle sa používateľ John prihlási do ESMC Web Console, bude môcť vidieť a použiť len tú licenciu, ktorá
bola presunutá do jeho skupiny. Správca by mal tento postup následne zopakovať aj pre ostatných
používateľov (Larry a Makio); používatelia vidia len svoje licencie, kým správca vidí všetky licencie.

Licencie vzťahujúce sa na cloud
Ide o licencie, ktoré je možné použiť s ESET PROTECT Cloud.
V tabuľke nižšie nájdete informácie o tom, ktoré licencie je možné použiť na vytvorenie inštancie ESET PROTECT
Cloud a ktoré licenčné zväzky sa používajú iba na aktiváciu špecifických funkcií produktu.

Názov zväzku licencií

Vhodné na vytvorenie
inštancie ESET PROTECT
Cloud prostredníctvom
ESET Business Account

ESET PROTECT Essential

✔

ESET PROTECT Entry
(pôvodný názov: ESET Endpoint Protection Advanced
Cloud)

✔

ESET Secure Business Cloud

✔

ESET PROTECT Advanced
(pôvodný názov: ESET Remote Workforce Offer)

✔
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Vhodné na vytvorenie
inštancie ESET PROTECT
Cloud prostredníctvom
ESET MSP Administrator
✔

✔

Názov zväzku licencií

Vhodné na vytvorenie
inštancie ESET PROTECT
Cloud prostredníctvom
ESET Business Account

Vhodné na vytvorenie
inštancie ESET PROTECT
Cloud prostredníctvom
ESET MSP Administrator

ESET PROTECT Complete

✔

✔

ESET PROTECT Enterprise

✔

✔

ESET PROTECT Mail Plus

✔

✔

ESET Security for Microsoft SharePoint Server (Per
Server)

✔

ESET LiveGuard Advanced
ESET LiveGuard Advanced for Endpoint Security + ESET
Server Security (ESET File Security)
ESET LiveGuard Advanced for Mail Security
ESET Full Disk Encryption for ECA
Viac informácií o technológiách ESET a typoch detekcií/útokov, pred ktorými vás chránia, nájdete v Slovníku
pojmov ESET.

Prístupové práva
Prístupové práva vám umožňujú spravovať používateľov ESET PROTECT Cloud Web Console a ich oprávnenia.

Bezpečnostný model
Tieto nastavenia prístupových práv sa vzťahujú na používateľov len v prípade, že sa v správe účtu ESET
Business Account (EBA) nastaví Vlastné oprávnenie. Vlastné oprávnenia je možné pridať do ESET PROTECT
Cloud Web Console iba pomocou účtu, ktorý má v portáli ESET Business Account oprávnenia typu
Superuser.

Nižšie sú uvedené kľúčové termíny bezpečnostného modelu:
Termín

Vysvetlenie

Domáca skupina

Domáca skupina je skupina, kde sa automaticky uložia všetky objekty vytvorené
používateľom (zariadenia, úlohy, šablóny atď.). Každý používateľ musí mať iba jednu domácu
skupinu.

Objekt

Objekty sa nachádzajú v Statických skupinách. Prístup k objektom funguje podľa skupín, nie
používateľov (poskytovanie prístupu podľa skupín uľahčuje prispôsobenie viacerým
používateľom, napríklad ak je jeden používateľ na dovolenke). Serverové úlohy a oznámenia
patria medzi výnimky, pre ktoré je vyžadovaný takzvaný „vykonávajúci používateľ“.

Prístupová skupina Prístupová skupina funguje ako statická skupina, ktorá umožňuje používateľom filtrovať
umiestnenie objektu podľa prístupových práv.
Administrator
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Správca je používateľ s domácou skupinou Všetko a kompletnou sadou povolení viazaných k
tejto skupine.

Termín

Vysvetlenie

Prístupové práva

Práva na prístup k objektu alebo práva na vykonanie úlohy sú prideľované pomocou sady
povolení. Podrobnejšie informácie nájdete v zozname všetkých prístupových práv a ich
funkcií.

Sada povolení

Sady povolení predstavujú oprávnenia používateľov, ktorí majú prístup do ESET PROTECT
Cloud Web Console. Určujú, čo môže používateľ v ESET PROTECT Cloud Web Console vidieť a
robiť. K používateľovi je možné priradiť viacero sád povolení. Sady povolení sa uplatňujú len
v rámci objektov zahrnutých v zadefinovaných statických skupinách. Tieto statické skupiny
sa nastavujú v sekcii Statické skupiny pri vytváraní alebo upravovaní sady povolení.

Funkcia

Funkcia je jeden typ objektu alebo akcie. Funkcie majú zvyčajne nasledujúce hodnoty:
Čítanie, Zapísať, Použiť. Kombinácia funkcií, ktoré sa vzťahujú na prístupovú skupinu, sa
nazýva sada povolení.

Zoznam príkladov zaoberajúcich sa prístupovými právami
V tejto príručke správcu je uvedených viacero príkladov, ktoré sa priamo týkajú prístupových práv. Toto je ich
zoznam:
• Ako duplikovať politiky
• Rozdiel medzi povoleniami na použitie a zápis
• Prístupové práva pre správcov v jednotlivých pobočkách firmy
• Ako zdieľať objekty použitím duplikovania
• Ako odstrániť oznámenia
• Ako vytvoriť politiky
• Ako používateľovi povoliť zobrazovanie všetkých politík
• Ako zdieľať licencie so správcami v jednotlivých pobočkách firmy

Používatelia
Správa používateľov je súčasťou sekcie Viac v ESET PROTECT Cloud Web Console.
• Akcie používateľa a podrobnosti o používateľovi
• Namapovanie používateľov
• Priradenie sady povolení k používateľovi

Prístupové práva pre správcov v jednotlivých pobočkách firmy
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Ak má firma dve vzdialené pobočky a každá má svojho lokálneho správcu, je potrebné týmto správcom
prideliť sady povolení viazané na rozdielne statické skupiny.
Povedzme, že pre pobočku v San Diegu je lokálnym správcom John a pre pobočku v Sydney je lokálnym
správcom Larry. Obaja potrebujú spravovať len tie zariadenia, ktoré spadajú do lokálnej siete ich pobočky, a
používať príslušné Politiky, Riadiace panely, Reporty a Šablóny dynamických skupín. Z účtu hlavného
správcu (Administrator) je potrebné vykonať nasledujúce kroky:
1.Vytvorte nové statické skupiny: Pobočka San Diego, Pobočka Sydney.
2.Vytvorte nové sady povolení:
a)Sada povolení s názvom Sada povolení – Sydney , s priradenou statickou skupinou Pobočka Sydney a s
kompletnou sadou prístupových povolení (okrem kategórie povolení Nastavenia servera).
b)Sada povolení s názvom Sada povolení – San Diego , s priradenou statickou skupinou Pobočka San Diego
a s kompletnou sadou prístupových povolení (okrem kategórie povolení Nastavenia servera).
c)Sada povolení s názvom Skupina Všetko/Riadiaci panel, s priradenou statickou skupinou Všetko a s
nasledujúcimi pridelenými povoleniami:
• povolenie na čítanie v rámci kategórie Klientske úlohy,
• povolenie na použitie v rámci kategórie Šablóny dynamických skupín,
• Povolenie na použitie v rámci kategórie Reporty a riadiace panely,
• povolenie na použitie v rámci kategórie Politiky,
• povolenie na použitie v rámci kategórie Odoslať e-mail,
• povolenie na použitie v rámci kategórie Odoslať SNMP Trap,
• povolenie na použitie v rámci kategórie Exportovať report do súboru,
• povolenie na použitie v rámci kategórie Licencie,
• povolenie na zápis v rámci kategórie Oznámenia.
3.Vytvorte nového používateľa nazvaného John s domácou skupinou Pobočka San Diego a s priradenými
sadami povolení Sada povolení – San Diego a Skupina Všetko / Riadiaci panel.
4.Vytvorte nového používateľa nazvaného Larry s domácou skupinou Pobočka Sydney a s priradenými
sadami povolení Sada povolení – Sydney a Skupina Všetko / Riadiaci panel.
S takto nastavenými povoleniami môžu John a Larry používať rovnaké úlohy, politiky, reporty a riadiace
panely a môžu používať šablóny dynamických skupín bez obmedzení (každý z nich však môže používať iba
šablóny pre zariadenia zahrnuté vo vlastnej domácej skupine).

Zdieľanie objektov
Ak chce správca (Administrator) zdieľať objekty, napr. šablóny dynamických skupín, šablóny reportov alebo
politiky, s inými používateľmi, môže využiť jednu z nasledujúcich možností:
• Požadované objekty presunúť do zdieľaných skupín
• Požadované objekty duplikovať a vytvorené duplikáty objektov premiestniť do statických skupín, ku
ktorým majú ostatní používatelia prístup (pozrite si príklad uvedený nižšie)
Na duplikovanie určitého objektu musí mať používateľ pridelené povolenie na čítanie pre pôvodný objekt a
mať povolenie na zápis v rámci svojej Domácej skupiny pre tento typ akcie.
Správca (Administrator), ktorého domáca skupina je Všetko, chce zdieľať Špeciálnu šablónu s používateľom
John. Šablóna bola pôvodne vytvorená hlavným správcom (Administrator), a preto je automaticky zahrnutá
v skupine Všetko. Správca musí vykonať nasledujúce kroky:
1.Prejsť do sekcie Viac > Šablóny dynamickej skupiny.
2.Zo zoznamu vybrať Špeciálnu šablónu a kliknúť na Duplikovať. V prípade potreby sa môže zadať pre
duplikovanú šablónu nový názov a popis. Nakoniec je potrebné kliknúť na tlačidlo Dokončiť.
3.Duplikát šablóny bude umiestnený do domácej skupiny Správcu, t. j. do skupiny Všetko.
4.Prejsť do sekcie Viac > Šablóny dynamickej skupiny, vybrať duplikovanú šablónu, kliknúť na Prístupová
skupina >
Presunúť a vybrať statickú skupinu, do ktorej má byť šablóna presunutá (je potrebné vybrať
skupinu, do ktorej má John prístup). Kliknite na OK.
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Ako zdieľať objekty medzi viacerými používateľmi pomocou zdieľanej
skupiny
Pre lepšie pochopenie toho, ako nový bezpečnostný model funguje, si pozrite schému uvedenú nižšie. V tomto
príklade figurujú dvaja používatelia vytvorení Správcom, konkrétne John a Larry. Každý z týchto používateľov má
svoju vlastnú domácu skupinu, ktorá obsahuje všetky objekty vytvorené daným používateľom. Sada povolení –
San Diego udeľuje Johnovi oprávnenie narábať s Objektmi umiestnenými v jeho domácej skupine Pobočka San
Diego. Situácia je podobná aj v prípade Larryho. Ak títo používatelia potrebujú medzi sebou zdieľať nejaké objekty
(napríklad počítače), tieto objekty treba presunúť do statickej skupiny Zdieľaná skupina. K obom používateľom je
následne potrebné priradiť Zdieľanú sadu povolení, ktorá má v sekcii Statické skupiny uvedenú Zdieľanú skupinu.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia
Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:
• Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra.
• Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.
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Akcie používateľa a podrobnosti o používateľovi
Ak chcete spravovať používateľa, označte konkrétneho používateľa a vyberte jednu z dostupných akcií:
Akcie
•

Zobraziť podrobnosti – zobrazenie podrobných informácií o používateľovi.

•

Protokol auditu – zobrazenie protokolu auditu pre všetkých používateľov.

•

Protokol auditu pre vybraného používateľa – zobrazenie protokolu auditu pre vybraného používateľa.

•

Značky – Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

•

Priradiť sady povolení – priradenie sady povolení k používateľovi.

Prístupové práva
•

Prístupová skupina >

Presunúť – presunutie používateľa do inej statickej skupiny.

Podrobnosti o používateľovi
V tejto časti sa nachádzajú dve sekcie:
• Prehľad – základné informácie o používateľovi. Používateľa môžete spravovať pomocou tlačidla Akcie
v spodnej časti.
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• Sady povolení – zoznam sád povolení priradených k používateľovi. Kliknutím na sadu povolení ju môžete
spravovať.

Namapovanie používateľov portálu ESET Business
Account
Pre namapovanie používateľa vytvoreného na portáli ESET Business Account k ESET PROTECT Cloud postupujte
podľa nasledujúcich krokov:
1. Prihláste sa do svojho účtu ESET Business Account, prostredníctvom ktorého ste vytvorili nového
používateľa na portáli ESET Business Account, zatiaľ však tento novovytvorený používateľský účet
nepoužívajte.
2. Otvorte ESET PROTECT Cloud Web Console. Kliknite na Viac > Používatelia, vyberte Namapované účty
a kliknite na tlačidlo Pridať nové.

3. Kliknite na Vybrať pri Identifikátore účtu.
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4. Vyberte používateľa, ktorého ste vytvorili v portáli ESET Business Account, a kliknite na OK.

5. Domáca skupina sa deteguje automaticky na základe priradených sád povolení aktuálne prihláseného
používateľa.
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Príklad:
Aktuálne prihlásený používateľ má povolenie na zápis ku klientskej úlohe Inštalácia softvéru a jeho domáca
skupina je „Oddelenie 1“. Pri vytváraní novej klientskej úlohy na Inštaláciu softvéru sa skupina
„Oddelenie 1“ automaticky vyberie ako domáca skupina pre práve vytváranú úlohu.
Ak vám predvolená domáca skupina nevyhovuje, môžete ju manuálne zmeniť.
6. V časti Sady povolení môžete vidieť úroveň prístupových práv, ktoré ste priradili používateľovi pri vytváraní
jeho účtu v ESET Business Account. Ak ste vybrali možnosť Vlastný prístup do ESET PROTECT Cloud, je
potrebné používateľovi prideliť existujúcu sadu povolení (prípadne si najprv vytvoriť novú sadu povolení).
Kliknite na Dokončiť.

7. Používateľom, ktorým bol pridelený prístup do ESET PROTECT Cloud, sa zobrazí možnosť otvorenia ESET
PROTECT Cloud v ich účte ESET Business Account.
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Priradenie sady povolení k používateľovi
1. Existujú dva spôsoby priradenia sady povolení k používateľovi:
a)Kliknite na Viac > Používatelia > kliknite na konkrétneho používateľa a vyberte možnosť
povolení, čím priradíte konkrétne sady povolení k danému používateľovi.
b)V sekcii Používatelia upravte konkrétneho používateľa kliknutím na Upraviť.
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Priradiť sady

2. V sekcii Nepriradené (dostupné) sady povolení označte konkrétnu sadu povolení. Viac informácií nájdete v
časti Správa povolení.
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Sady povolení
Sady povolení predstavujú oprávnenia používateľov, ktorí majú prístup do ESET PROTECT Cloud Web Console.
Určujú, čo môže používateľ vo Web Console vidieť a robiť. Každá sada povolení sa uplatňuje na konkrétne statické
skupiny. Povolenia zvolené v sekcii Oprávnenia k funkciám sa budú viazať len na tie objekty, ktoré sú obsiahnuté
v statických skupinách zvolených v sekcii Statické skupiny. Všetci používatelia, ku ktorým bude táto sada povolení
priradená, budú mať pridelené príslušné povolenia v rámci zvolených statických skupín. Mať prístup do statickej
skupiny automaticky znamená mať prístup aj do každej jej podskupiny. Pre vzdialene pobočky firmy je možné
vytvoriť samostatné statické skupiny, ku ktorým budú mať prístupové povolenia lokálni správcovia daných
pobočiek (pozrite si príslušný príklad).
Používateľ môže mať pridelenú určitú sadu povolení aj bez toho, že by ju mohol vidieť. Sada povolení je tiež
chápaná ako objekt a je vždy automaticky zahrnutá do domácej skupiny používateľa, ktorý ju vytvoril. To isté platí
aj pri vytváraní nového používateľského účtu, používateľ (chápaný ako objekt) je automaticky umiestnený do
domácej skupiny používateľa, ktorý tento nový účet vytvára. Používateľov zvyčajne vytvára hlavný správca
(Administrator), takže sú zahrnutí v skupine Všetko.
Sady povolení sa sčítavajú. Ak jednému používateľovi pridelíte viacero sád povolení, jeho výsledný prístup bude
tvoriť súčet všetkých pridelených sád povolení.

Kombinácia viacerých sád povolení
Výsledný prístup používateľa k objektu tvorí kombinácia všetkých sád povolení pridelených danému používateľovi.
Napríklad, používateľ má pridelené dve sady povolení, jednu pre domácu skupinu, kde má úplné povolenia, a
druhú pre skupinu s počítačmi, kde má povolenia iba na čítanie a používanie pre Počítače a Skupiny. Tento
používateľ môže spúšťať všetky úlohy z domácej skupiny na počítačoch v druhej skupine.
Vo všeobecnosti môže používateľ spúšťať objekty z jednej statickej skupiny na objektoch v druhej statickej
skupine za predpokladu, že má povolenia pre konkrétny typ objektu v konkrétnej skupine.

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú
skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.
Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.
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Pri práci s povoleniami je dobré dodržiavať nasledujúce zásady:
• Zvážte obmedzenie prístupu k úlohe Spustiť príkaz v kategórii povolení Klientske úlohy – ide o úlohu so
širokým využitím a veľkým dosahom, ktorá môže byť potenciálne zneužitá.
• Bežní používatelia, ktorí nie sú správcami, by nemali mať pridelené povolenia v rámci kategórií Sady
povolení a Namapované účty.
• Ak je vo vašom prípade potrebná komplexnejšia štruktúra povolení, je dobré vytvoriť väčší počet sád
povolení a tie následne prideliť podľa potreby.
Povolenie na prístup k protokolu auditu umožňuje používateľovi zobraziť si zaznamenané akcie všetkých
ostatných používateľov a domén, a to dokonca aj akcie týkajúce sa objektov, ku ktorým používateľ nemá
dostatočné práva na čítanie.
Okrem oprávnení týkajúcich sa funkcií ESET PROTECT Cloud je možné prideliť oprávnenia aj na prístup ku
Skupinám používateľov (je možné zvoliť povolenie na čítanie, použite a zápis).

Duplikovanie
Na duplikovanie určitého objektu musí mať používateľ pridelené povolenie na čítanie pre pôvodný objekt a
mať povolenie na zápis v rámci svojej Domácej skupiny pre tento typ akcie.
John, ktorého domáca skupina je Johnova skupina, chce duplikovať objekt Politika 1, ktorý bol pôvodne
vytvorený používateľom Larry, a je preto automaticky zahrnutý v Larryho domácej skupine nazvanej
Larryho skupina.
1.Vytvorte novú statickú skupinu. Nazvite ju napr. Zdieľané politiky.
2.Obom používateľom, Johnovi aj Larrymu, prideľte sadu povolení, ktorá bude obsahovať povolenie na
čítanie pre Politiky zahrnuté v statickej skupine Zdieľané politiky.
3.Larry presunie Politiku 1 do skupiny Zdieľané politiky.
4.Johnovi prideľte povolenie na zápis pre Politiky zahrnuté v jeho domácej skupine.
5.John teraz môže duplikovať Politiku 1 – duplikát tejto politiky sa objaví v jeho domácej skupine.
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Rozdiel medzi povoleniami na použitie a zápis
Ak Správca (Administrator) používateľovi s názvom John nechce povoliť upravovanie politík umiestnených v
skupine Zdieľané politiky, musí vytvoriť sadu povolení s nasledujúcimi nastaveniami:
• Sekcia Oprávnenia k funkciám: povolenia na čítanie a použitie pre Politiky
• Statické skupiny: Zdieľané politiky
Ak má John pridelenú takúto sadu povolení, môže príslušné politiky používať, avšak nemôže ich upravovať,
vymazávať a taktiež nemôže vytvárať nové politiky. Ak by správca používateľovi pridelil aj povolenie na
zápis, John by v rámci zvolenej statickej skupiny Zdieľané politiky mohol vytvárať nové politiky a existujúce
politiky upravovať a mazať.

Správa povolení

Ak chcete spravovať sady povolení, kliknite na konkrétnu sadu povolení a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Sada povolení
•

Zobraziť podrobnosti – zobrazenie podrobných informácií o sade povolení.

•

Protokol auditu – Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

•

Značky – Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

•

Upraviť – úprava sady povolení.

•
Duplikovať – vytvorenie duplicitnej sady povolení, ktorú môžete následne upraviť a priradiť ku
konkrétnemu používateľovi. Duplikát bude umiestnený do domácej skupiny používateľa, ktorý ho vytvoril.
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•

Odstrániť – odstránenie sady povolení.

Priradenia
•

Zobraziť namapované účty – zobrazenie zoznamu priradených namapovaných účtov.

Prístupové práva
•

Prístupová skupina >

Presunúť – presunutie sady povolení do inej statickej skupiny.

Všetky predvolené sady povolení majú v sekcii Statické skupiny nastavenú skupinu Všetko. Používateľom
preto tieto sady povolení prideľujte veľmi obozretne. Používatelia s týmito sadami povolení by disponovali
oprávneniami vzťahujúcimi sa na všetky objekty v ESET PROTECT Cloud.

Vytvorenie alebo úprava sady povolení
Ak chcete vytvoriť novú sadu povolení, kliknite na Nová. Ak chcete upraviť existujúcu sadu povolení, označte
príslušnú sadu povolení a kliknite na Upraviť.

Základné
Zadajte Názov pre sadu povolení (povinné nastavenie). Podľa potreby môžete vyplniť aj Popis a Značky.
Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

Statické skupiny
Môžete Vybrať statickú skupinu (prípadne viacero statických skupín) alebo Vytvoriť novú skupinu, na ktorú sa
bude táto sada povolení aplikovať. Povolenia zvolené v sekcii Oprávnenia k funkciám sa budú viazať len na tie
objekty, ktoré sú obsiahnuté v statických skupinách zvolených v tejto sekcii.

Funkcia
Vyberte jednotlivé funkcie Web Console, ku ktorým chcete povoliť prístup. Používateľ s prístupom k danej funkcii
bude mať prístup aj ku všetkým súvisiacim úlohám. V rámci kategórií povolení Serverové úlohy a Klientske úlohy
môžete pre jednotlivé typy úloh nastaviť rozličné povolenia. K dispozícii sú štyri preddefinované sady oprávnení k
funkciám. Vyberte si jednu zo štyroch sád alebo zvoľte oprávnenia k funkciám manuálne pomocou začiarkavacích
políčok.
Pridelenie práv na zápis automaticky udeľuje práva na použitie a čítanie; pridelenie práv na použitie automaticky
udeľuje práva na čítanie.
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Skupiny používateľov
Môžete pridať Skupinu používateľov (alebo viacero skupín používateľov), ktorej parametre používateľa môžu byť
použité v rámci politiky (napr. Režim prepísania).

Používatelia
Vyberte používateľa, ktorému má byť táto sada povolení pridelená. Všetci dostupní používatelia sú zobrazení
naľavo. Označte konkrétnych používateľov alebo vyberte všetkých dostupných používateľov kliknutím na tlačidlo
Pridať všetko. Priradení používatelia budú zobrazení napravo. Pri vytváraní sady povolení nemusíte zvoliť
žiadneho používateľa, sadu povolení môžete ku konkrétnemu používateľovi priradiť aj neskôr.

Súhrn
Skontrolujte nastavenia povolení a kliknite na Dokončiť. Sada povolení bude uložená do domácej skupiny
používateľa, ktorý ju vytvoril.
Kliknite na Uložiť ako pre vytvorenie novej sady povolení podľa tej sady povolení, ktorú práve upravujete. Bude
potrebné, aby ste pre takto vytvorenú sadu povolení zadali nový názov.

Zoznam povolení
Typy povolení
Keď vytvárate alebo upravujete sadu povolení v sekcii Viac > Sady povolení > Nová/Upraviť > Oprávnenia k
funkciám, k dispozícii máte kompletný zoznam všetkých dostupných povolení. Povolenia pre prístup k funkciám
ESET PROTECT Cloud Web Console sú rozdelené do kategórií, napríklad: Skupiny a Počítače, Politiky, Klientske
úlohy, Reporty, Oznámenia atď. V rámci jednotlivých kategórií povolení môžete nastaviť, či má ísť o prístupové
práva na čítanie, použitie alebo zápis. Vo všeobecnosti platí:
Čítanie – povolenia na čítanie sú vhodné pre používateľov vykonávajúcich kontrolu. Môžu vidieť údaje alebo
nastavenia, ale nemôžu ich meniť.
Použitie – povolenia na použitie umožňujú používateľom používať objekty a spúšťať úlohy, avšak bez možnosti ich
upravovať alebo mazať.
Zápis – povolenia na zápis umožňujú používateľom objekty upravovať, prípadne ich duplikovať.
Určité typy povolení (vymenované nižšie) sa vzťahujú na proces, nie objekt. To je dôvod, prečo povolenia fungujú
na globálnej úrovni bez ohľadu na to, na ktorú statickú skupinu sa konkrétne povolenie vzťahuje. Ak je
používateľovi umožnené využívať určitý proces, môže ho využívať len pre tie objekty, pre ktoré má dostatočné
povolenia. Napríklad, povolenie na Export reportu do súboru umožňuje využívať funkciu exportovania, avšak
údaje obsiahnuté v reporte sú podmienené ostatnými povoleniami.
Prečítajte si náš článok databázy znalostí obsahujúci príklady úloh a sád povolení, ktoré vám pomôžu
úspešne vykonávať úlohy.
Funkcie, ku ktorým aktuálny používateľ nemá prístupové práva, sú nedostupné (neaktívne).
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Používateľom môžu byť pridelené povolenia pre nasledujúce procesy:
• Nasadenie agentov
• Reporty a riadiace panely (k dispozícii budú len funkcie riadiaceho panelu, použiteľné šablóny reportov sú
však stále závislé od dostupných statických skupín)
• Odoslať e-mail
• Exportovať report do súboru
• Prístupový token pre AD Scanner

Kategórie prístupových povolení:
Skupiny a Počítače
Čítanie – zobrazovanie počítačov, skupín a počítačov vo vnútri skupiny.
Použitie – používanie počítača/skupiny ako cieľa určitej politiky alebo úlohy.
Zápis – pridávanie, úprava a odstraňovanie počítačov. Zaraďuje sa sem aj povolenie premenovať počítač alebo
skupinu.

Sady povolení
Čítanie – prezeranie zoznamu sád povolení a zoznamu prístupových práv.
Použitie – priraďovanie existujúcich sád povolení konkrétnym používateľom a rušenie takéhoto priradenia.
Zápis – vytváranie, úprava a odstraňovanie sád povolení.

Pre priradenie (alebo zrušenie priradenia) sady povolení k používateľovi je potrebné mať pridelené
oprávnenia na zápis v rámci kategórie Namapované účty.

Namapované účty
Čítanie – zobrazovanie namapovaných účtov.
Použitie
Zápis – priradenie/zrušenie priradenia sady povolení.
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Uložené inštalátory
Čítanie – zobrazovanie uložených inštalátorov.
Použitie – exportovanie uložených inštalátorov.
Zápis – vytváranie, úprava a odstraňovanie uložených inštalátorov.

Úlohy a spúšťače servera
Čítanie – prezeranie zoznamu úloh a ich nastavení (okrem citlivých položiek, ako sú napr. heslá).
Použitie – spustenie existujúcej úlohy pomocou možnosti Spustiť teraz (ako používateľ aktuálne prihlásený do
Web Console).
Zápis – vytváranie, úprava a odstraňovanie serverovej úlohy.
Túto kategóriu povolení je možné rozbaliť kliknutím na
typov serverových úloh.

a z ponuky môžete následne vybrať jeden alebo viacero

Klientske úlohy
Čítanie – prezeranie zoznamu úloh a ich nastavení (okrem citlivých položiek, ako sú napr. heslá).
Použitie – naplánovanie vykonania klientskych úloh alebo zrušenie ich vykonania. Pre priradenie úlohy (alebo pre
zrušenie priradenia) na konkrétne ciele (počítače alebo skupiny) sa vyžaduje aj povolenie na použitie pre príslušné
cieľové zariadenia alebo skupiny.
Zápis – vytváranie, úprava a vymazávanie klientskych úloh. Pre priradenie úlohy (alebo pre zrušenie priradenia) na
konkrétne ciele (počítače alebo skupiny) sa vyžaduje aj povolenie na použitie pre príslušné cieľové zariadenia
alebo skupiny.
Túto kategóriu povolení je možné rozbaliť kliknutím na znak
viacero typov klientskych úloh.

a z ponuky môžete následne vybrať jeden alebo

Šablóny dynamických skupín
Čítanie – prezeranie zoznamu šablón dynamických skupín.
Použitie – používanie existujúcich šablón pre dynamické skupiny.
Zápis – vytváranie, úprava a vymazávanie šablón dynamických skupín.

Obnovenie šifrovania
Čítanie
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Použitie – spravovanie procesu obnovenia šifrovania.

Reporty a riadiace panely
Čítanie – zobrazovanie šablón reportov a ich kategórií. Generovanie reportov na základe šablón reportov.
Prezeranie vlastných riadiacich panelov založených na predvolených riadiacich paneloch.
Použitie – úprava vlastných riadiacich panelov s použitím dostupných šablón reportov.
Zápis – vytváranie, úprava a vymazávanie šablón reportov a ich kategórií. Upravovanie predvolených riadiacich
panelov.

Politiky
Čítanie – prezeranie zoznamu politík a nastavení, ktoré obsahujú.
Použitie – priraďovanie existujúcich politík k cieľom (prípadne zrušenie tohto priradenia). Pre priradenie politiky k
cieľom sa vyžaduje aj povolenie na použitie pre príslušné cieľové zariadenia alebo skupiny.
Zápis – vytváranie, úprava a vymazávanie politík.

Odoslať e-mail
Použitie – odosielanie e-mailov (využívané pri Oznámeniach a úlohe Generovať report).

Licencie
Čítanie – prezeranie zoznamu licencií a štatistík ich používania.
Použitie – používanie licencií na aktiváciu.
Zápis – pridávanie a odstraňovanie licencií (ako domáca skupina používateľa musí byť nastavená skupina Všetko;
podľa predvolených nastavení môže licencie pridávať a odstraňovať iba hlavný správca).

Oznámenia
Čítanie – prezeranie zoznamu oznámení a ich nastavení.
Zápis – vytváranie, úprava a vymazávanie oznámení.

Protokol auditu
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Čítanie – prezeranie protokolu auditu a generovanie reportu Protokol auditu.

Prístupový token pre AD Scanner
Čítanie
Zápis – potrebné pre synchronizáciu s AD.

Pridelené funkcie ESET Inspect
Zoznam jednotlivých funkcií ESET Inspect Cloud, ku ktorým bude mať používateľ prístup. Viac informácií nájdete v
používateľskej príručke pre ESET Inspect Cloud. Používateľ Web Console potrebuje na prístup k nástroju ESET
Inspect aspoň povolenie na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.

Protokol auditu
Keď používateľ vykoná akciu v ESET PROTECT Cloud Web Console, daná akcia sa zaznamená do protokolu.
Protokoly auditu sa vytvárajú v prípade, že dôjde k vytvoreniu alebo zmene objektu v ESET PROTECT Cloud Web
Console (napr. počítač, politika, detekcia atď.).
Protokol auditu je nová obrazovka dostupná v nástroji ESET PROTECT Cloud. Protokol auditu obsahuje tie isté
informácie ako report Protokol auditu, umožňuje však pohodlné filtrovanie zobrazených údajov. Môžete si tiež
priamo prezerať filtrovaný protokol auditu pre rôzne objekty Web Console, a to kliknutím na konkrétny objekt
Web Console a zvolením možnosti
Protokol auditu.
Protokol auditu umožňuje správcovi kontrolovať aktivity vykonávané v ESET PROTECT Cloud Web Console, čo je
užitočné hlavne v prípade, že máte viacerých používateľov Web Console.
Na prezeranie protokolu auditu musí mať používateľ Web Console sadu povolení s funkciou protokolu
auditu.
Povolenie na prístup k protokolu auditu umožňuje používateľovi zobraziť si zaznamenané akcie všetkých
ostatných používateľov a domén, a to dokonca aj akcie týkajúce sa objektov, ku ktorým používateľ nemá
dostatočné práva na čítanie.
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Kliknutím na riadok v protokole auditu môžete vykonať nasledujúce akcie:
Zobraziť podrobnosti objektu

Zobrazia sa podrobnosti o kontrolovanom objekte.

Zobraziť podrobnosti používateľa

Zobrazia sa informácie o používateľovi, ktorý vykonal akciu pre daný
objekt.

Protokol auditu

Zobrazí sa protokol auditu pre vybraný objekt.

Protokol auditu pre vybraného
používateľa
Časové okno pre vybraný objekt

Zobrazí sa protokol auditu pre vybraného používateľa.
Zobrazí sa protokol auditu pre vybraný objekt so zapnutým
filtrovaním podľa času výskytu.

Kliknutím na Pridať filter môžete filtrovať tabuľku podľa rôznych kritérií:
• <= Výskyt – zadajte dátum a čas, pred ktorým bola akcia vykonaná.
• >= Výskyt – zadajte dátum a čas, po ktorom bola akcia vykonaná.
• Akcia – vyberte vykonanú akciu.
• Doména auditu – vyberte zmenený objekt Web Console.
• Používateľ auditu – vyberte používateľa Web Console, ktorý vykonal akciu.
• Výsledok – vyberte výsledok akcie.
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Nastavenia
Sekcia Nastavenia umožňuje správcovi upravovať možnosti doručovania Syslog informácií na váš Syslog server a
definovať politiku uchovávania údajov pre protokoly cloudovej konzoly.
Sekcia Nastavenia je dostupná iba pre účet Superuser (ESET Business Account) alebo Root (ESET MSP
Administrator).

Syslog
Programu ESET PROTECT Cloud môžete povoliť odosielanie oznámení a správ o udalostiach na váš Syslog server.
Taktiež môžete exportovať protokoly z bezpečnostného produktu ESET nainštalovaného na klientskom počítači a
odoslať ich na Syslog server.

Uchovávanie údajov
Môžete nastaviť interval čistenia pre konkrétne typy protokolov uložených v cloudovej konzole. Pre každú
kategóriu uveďte počet dní/týždňov/mesiacov/rokov, počas ktorých budú protokoly uložené na serveri. Interval
čistenia môžete nastaviť pre každý z nasledujúcich typov protokolov:
Typ protokolu

Príklad typu protokolu

Protokoly detekcií

•
•
•
•
•

Protokoly správy

• Úlohy
• Spúšťače
• Exportovaná konfigurácia
• Registrácia

Protokoly auditu

• Protokol auditu a report Protokol auditu

Antivírus
Blokované súbory
Firewall
HIPS
Webová ochrana (filtrované webové stránky)

Protokoly monitorovania • Správa zariadení
• Webová kontrola
• Prihlásení používatelia
Diagnostické protokoly sú čistené každý deň. Používateľ nemôže zmeniť interval čistenia.

Obmedzenia úložiska
Typ protokolu

Minimum Predvolené Maximum

Protokoly detekcií

1 deň

90 dní

365 dní

Protokoly správy

1 deň

30 dní

30 dní

Protokoly auditu

1 deň

180 dní

730 dní

30 dní

30 dní

Protokoly monitorovania 1 deň

Zistite viac o tom, čo sa stane s uloženými údajmi po uplynutí platnosti poslednej vhodnej licencie.
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Synchronizácia so službou Microsoft Intune
Viac sa dozviete v kapitole Registrácia zariadení Android zaregistrovaných v službe Microsoft Intune v CMDM.

Synchronizácia s Apple Business Manager (ABM)
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť synchronizáciu so servermi ABM, ktorá je potrebná pri registrácii zariadení
iOS cez ABM.
Ako nastaviť synchronizáciu s ABM pre iOS.

Ochrana relácie pre Webovú konzolu
Blokovať požiadavky z odlišných IP adries:
• Zapnúť: túto možnosť použite na obmedzenie rozsahu IP adries, z ktorých môžu používatelia pristupovať
k vašej Web Console.
• Vypnúť:
oVypnúť natrvalo – po zvolení tejto možnosti sa nebude filtrovať prístup k Web Console podľa IP adries.
oVypnúť na – vyberte časové obdobie, počas ktorého nemá platiť obmedzenie prístupu len na povolený
rozsah IP adries.

Statické skupiny
Automaticky párovať nájdené počítače – ak je táto možnosť zapnutá, nájdené počítače sa budú automaticky
párovať so zariadeniami umiestnenými v statických skupinách na základe názvu pracovnej stanice, ktorý nahlasuje
ESET Management Agent.
• Ak párovanie zlyhá, počítač bude umiestnený do skupiny Stratené a nájdené.
• Ak nie je nahlasovanie názvu počítača z agenta spoľahlivé, odporúčame automatické párovanie vypnúť.

Exportovanie protokolov do Syslogu
ESET PROTECT Cloud dokáže exportovať určité protokoly/udalosti a odosielať ich na váš Syslog server. Na Syslog
server sú exportované udalosti z nasledujúcich kategórií protokolov: Detekcia, Firewall, HIPS, Audit a ESET Inspect.
Udalosti sú generované na spravovaných klientskych počítačoch, na ktorých je spustený bezpečnostný produkt
spoločnosti ESET (napr. ESET Endpoint Security). Tieto udalosti môžu byť spracované akýmkoľvek nástrojom SIEM
(Security Information and Event Management) určeným na správu bezpečnostných informácií a udalostí, ktorý je
schopný importovať udalosti zo Syslog servera. Udalosti sú zapisované na Syslog server nástrojom ESET PROTECT
Cloud.
1.Pre aktivovanie Syslog servera kliknite na Viac > Nastavenia > Syslog > Zapnúť odosielanie Syslogu.
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Používatelia Syslog serveru majú neobmedzený prístup ku všetkým vyexportovaným protokolom.
2.Vyberte jeden z nasledujúcich formátov pre exportované protokoly (t. j. pre správy o udalostiach), ktoré
budú zasielané na Syslog server:
• JSON (JavaScript Object Notation)
• LEEF (Log Event Extended Format) – formát používaný aplikáciou QRadar spoločnosti IBM.
• CEF (Common Event Format)
Na filtrovanie protokolov udalostí odoslaných do Syslogu vytvorte oznámenie pre kategóriu protokolov
s definovaným filtrom.

Syslog server
Ak máte vo svojej sieti bežiaci Syslog server, môžete nakonfigurovať ESET PROTECT Cloud Server tak, aby na
Syslog server odosielal oznámenia. Môžete tiež povoliť exportovanie protokolov do Syslogu, aby ste dostávali
informácie o určitých udalostiach (napr. o udalostiach týkajúcich sa detekcií, o udalostiach firewallu, modulu HIPS
atď.) z klientskych počítačov, na ktorých je spustený bezpečnostný produkt spoločnosti ESET (napr. ESET Endpoint
Security).
Pre aktivovanie Syslog servera postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1.Kliknite na Viac > Nastavenia > Syslog a použite tlačidlo prepínača vedľa položky Zapnúť odosielanie
Syslogu.
2.Upravte nasledujúce povinné nastavenia:
a.Formát údajovej časti – JSON, LEEF alebo CEF
b.Formát obálky protokolu – BSD (špecifikácia), Syslog (špecifikácia)
c.Minimálna úroveň protokolovania – Informačné, Upozornenie, Chyba alebo Kritické
d.Typy protokolovaných udalostí – vyberte typ protokolov, ktoré chcete zahrnúť (Antivírus, HIPS,
Firewall, Webová ochrana, Protokol auditu, Blokované súbory, Upozornenia nástroja ESET Inspect)
e.Cieľová IP alebo FQDN Syslog servera kompatibilného s TLS – IPv4 adresa alebo názov hostiteľa
servera, na ktorý majú byť zasielané Syslog správy
f.Overiť koreňové certifikáty certifikačnej autority (CA) pre TLS pripojenia – pomocou prepínača
môžete zapnúť overovanie certifikátov pre spojenie medzi vaším Syslog serverom a produktom ESET
PROTECT Cloud. Po zapnutí overovania sa zobrazí nové textové pole, do ktorého môžete skopírovať
požadovaný certifikačný reťazec.
Po dokončení zmien kliknite na Použiť nastavenia. Konfigurácia sa prejaví v priebehu 10 minút.
Do pravidelného protokolu aplikácie sú dáta zapisované nepretržite. Syslog slúži len ako nástroj na
exportovanie niektorých nepravidelných udalostí, akými sú napríklad oznámenia alebo udalosti klientskych
počítačov.
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Bezpečnostné obmedzenia a limity pre Syslog
Vzhľadom na bezpečnostné požiadavky pre pripojenie k Syslog serveru sú nasledujúce nastavenia pevné a nie je
možné ich zmeniť:
• Prenosový protokol: TLS
• TCP port: 6514
Z rovnakých dôvodov sa na prijímajúcom Syslog serveri uplatňujú dodatočné požiadavky:
• IP adresa: Globálne smerovateľná IPv4 adresa.
• Názvy IDN: Musí byť použité zastúpenie ASCII ("xn--").
• FQDN: Musí byť preložený na jednu pevnú IPv4 adresu.
Použitie FQDN: Ak váš Syslog server pracuje pod viacerými počítačmi/IP adresami (CDN), neexistuje žiadna
garancia, kedy a ako často dôjde k opätovnému rozlíšeniu FQDN. Je však zaručené, že prvé rozlíšenie FQDN
sa dokončí v 10-minútovom časovom okne po spustení servera za predpokladu, že Syslog export je zapnutý
a správne nastavený.
Overenie koreňového certifikátu certifikačnej autority pre TLS pripojenie: V prípade, že je povolené overenie
TLS, musia byť splnené nasledujúce požiadavky pre overenie certifikátu servera:
• Overenie certifikátu musí byť zapnuté.
• Celý certifikačný reťazec vo formáte PEM musí byť odovzdaný a uložený v konfigurácii Syslog export (toto
zahŕňa koreňovú certifikačnú autoritu, pretože neexistujú žiadne vstavané dôveryhodné certifikáty).
• Certifikát vášho Syslog servera poskytuje Subject Alternative Name (DNS=/IP=), v ktorom aspoň jeden
záznam zodpovedá konfigurácii názvu hostiteľa (FQDN/IP).
Dodatočné bezpečnostné nastavenia:
Správcovia by mali nakonfigurovať firewall svojho Syslog servera tak, aby povoľoval prichádzajúce udalosti
týkajúce sa Syslog exportu iba z nasledujúcich IP rozsahov:
• Odchádzajúce IP adresy z ESET PROTECT Cloud v európskom regióne: 51.136.106.164/30
• Odchádzajúce IP adresy z ESET PROTECT Cloud v regióne USA: 40.81.8.148/30
• Odchádzajúce IP adresy z ESET PROTECT Cloud v regióne Japonska: 20.78.10.184/30

Udalosti exportované vo formáte JSON
JSON je jednoduchý formát pre výmenu dát. Je založený na dvoch dátových štruktúrach: kolekcia párov názovhodnota a zoradený zoznam hodnôt.

Exportované udalosti
Táto sekcia obsahuje podrobnosti o formáte a význame atribútov všetkých exportovaných udalostí. Správa o
udalosti má podobu objektu JSON vrátane niektorých povinných a voliteľných kľúčov (atribútov). Každá
exportovaná udalosť bude obsahovať nasledujúci kľúč:
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event_type

reťazec

Typ exportovanej udalosti:
• Threat_Event ( Antivírusové detekcie)
• FirewallAggregated_Event (Detekcie
firewallu)
• HipsAggregated_Event (Detekcie modulu
HIPS)
• Audit_Event (Protokol auditu)
• FilteredWebsites_Event (Filtrované webové stránky –
• EnterpriseInspectorAlert_Event (Upozornenia nástroja
• BlockedFiles_Event ( Blokované súbory)

ipv4

reťazec voliteľné IPv4 adresa počítača, ktorý generoval udalosť.

ipv6

reťazec voliteľné IPv6 adresa počítača, ktorý generoval udalosť.

Webová ochrana)
ESET Inspect)

group_name reťazec

Statická skupina počítača, ktorý generoval udalosť.

source_uuid reťazec

UUID počítača, ktorý generoval udalosť.

occurred

reťazec

Čas vo formáte UTC, kedy udalosť vznikla. Formát: %d-%b-%Y %H:%M:%S

severity

reťazec

Závažnosť udalosti. Možné hodnoty (od najmenej závažnej po najviac závažnú)
sú: Informácia, Oznámenie, Upozornenie, Chyba, Kritický, Závažný.

Všetky typy udalostí uvedené ďalej sú bez ohľadu na úroveň závažnosti nahlasované Syslog serveru. Na
filtrovanie protokolov udalostí odoslaných do Syslogu vytvorte oznámenie pre kategóriu protokolov
s definovaným filtrom.
Hlásené hodnoty závisia od bezpečnostného produktu ESET nainštalovaného na spravovanom počítači
(a jeho verzie), pričom ESET PROTECT Cloud len reportuje prijaté dáta. ESET preto nevie poskytnúť
kompletný zoznam všetkých hodnôt. Odporúčame sledovať vašu sieť a filtrovať protokoly na základe
hodnôt, ktoré ste dostali.

Vlastné kľúče (atribúty) podľa event_type:
Threat_Event
Všetky záznamy o
antivírusových detekciách generovaných spravovanými koncovými zariadeniami sa odošlú
na Syslog. Záznam o detekcii vyzerá nasledovne:
threat_type

reťazec voliteľné Typ detekcie

threat_name

reťazec voliteľné Názov detekcie

threat_flags

reťazec voliteľné Príznaky súvisiace s detekciou

scanner_id

reťazec voliteľné ID skenera

scan_id

reťazec voliteľné ID kontroly

engine_version reťazec voliteľné Verzia skenovacieho jadra
object_type

reťazec voliteľné Typ objektu týkajúci sa tejto udalosti

object_uri

reťazec voliteľné URI objektu

action_taken

reťazec voliteľné Akcia vykonaná koncovým produktom

action_error

reťazec voliteľné Chybové hlásenie v prípade, že „akcia“ nebola úspešná

threat_handled bool

voliteľné Udáva, či detekcia bola alebo nebola vyriešená

need_restart

bool

voliteľné Informácia o tom, či je potrebný reštart

username

reťazec voliteľné Názov používateľského účtu spojeného s touto udalosťou

processname

reťazec voliteľné Názov procesu spojeného s touto udalosťou

circumstances

reťazec voliteľné Krátka informácia o tom, čo spôsobilo danú udalosť
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threat_type

reťazec voliteľné Typ detekcie

hash

reťazec voliteľné SHA1 hash (detekcie) dátového toku.

firstseen

reťazec voliteľné Čas a dátum, kedy bola detekcia po prvýkrát zistená na zariadení. ESET
PROTECT Cloud používa rozdielne formáty času a dátumu pre atribút
firstseen (a každý iný atribút času a dátumu) v závislosti od výstupného
formátu (JSON alebo LEEF):
• JSON formát: "%d-%b-%Y %H:%M:%S"
• LEEF formát: "%b %d %Y %H:%M:%S"

Príklad protokolu Threat_Event vo formáte JSON:
Jun 21 11: 46: 40 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "Threat_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "030-mg",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "1361a9f6-1d45-4561-b33a-b5d6c62c71e0",
"occured": "21-Jun-2021 09:46:15",
"severity": "Warning",
"threat_type": "Virus",
"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"
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}

FirewallAggregated_Event
Protokoly udalostí generované firewallom ESET (detekcie
firewallu) agreguje riadiaci ESET Management Agent
na účely zníženia množstva dát prenášaných počas replikácie ESET Management Agenta/ESET PROTECT Cloud
Servera. Záznam o udalostiach firewallu vyzerá nasledovne:
event

reťazec voliteľné Názov udalosti

source_address

reťazec voliteľné Adresa zdroja udalosti

source_address_type reťazec voliteľné Typ adresy zdroja udalosti
source_port

číslo

target_address

reťazec voliteľné Adresa cieľa udalosti

voliteľné Port zdroja udalosti

target_address_type reťazec voliteľné Typ adresy cieľa udalosti
target_port

číslo

protocol

reťazec voliteľné Protokol

account

reťazec voliteľné Názov používateľského účtu spojeného s touto udalosťou

process_name

reťazec voliteľné Názov procesu spojeného s touto udalosťou

rule_name

reťazec voliteľné Názov pravidla

rule_id

reťazec voliteľné ID pravidla

inbound

bool

threat_name

reťazec voliteľné Názov detekcie

aggregate_count

číslo

action

reťazec voliteľné Vykonaná akcia

handled

reťazec voliteľné Udáva, či detekcia bola alebo nebola vyriešená

voliteľné Port cieľa udalosti

voliteľné Informácia, či išlo o prichádzajúce pripojenie
voliteľné Počet rovnakých správ vygenerovaných koncovým produktom medzi
dvoma replikáciami ESET PROTECT Cloud Agenta na ESET Management
Server

Príklad protokolu FirewallAggregated_Event vo formáte JSON:
Jun 21 3: 54: 07 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "FirewallAggregated_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "w16test",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "d9477661-8fa4-4144-b8d4-e37b983bcd69",
"occured": "21-Jun-2021 13:10:04",
"severity": ""Warning",
"event": "Security vulnerability exploitation attempt",

337

"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
}

HIPSAggregated_Event
Udalosti z modulu HIPS (detekcie modulu
HIPS) sú filtrované na základe závažnosti pred tým, ako sú ďalej
odosielané v podobe Syslog správ. Záznam o udalostiach modulu HIPS vyzerá nasledovne:
application

reťazec voliteľné Názov aplikácie

operation

reťazec voliteľné Operácia

target

reťazec voliteľné Cieľ

action

reťazec voliteľné Vykonaná akcia

action_taken

reťazec voliteľné Akcia vykonaná koncovým produktom

rule_name

reťazec voliteľné Názov pravidla

rule_id

reťazec voliteľné ID pravidla

aggregate_count číslo
handled

voliteľné Počet rovnakých správ vygenerovaných koncovým produktom medzi dvoma
replikáciami ESET PROTECT Cloud Agenta na ESET Management Server

reťazec voliteľné Udáva, či detekcia bola alebo nebola vyriešená

Príklad protokolu HipsAggregated_Event vo formáte JSON:
Jun 21 13: 54: 07 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "HipsAggregated_Event",
"ipv4": "192.168.30.181",
"hostname": "test-w10-uefi",
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"group_name": "Lost & found",
"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
}

Audit_Event
ESET PROTECT Cloud preposiela do Syslogu správy z interného protokolu auditu. Záznam o udalostiach vyzerá
nasledovne:
domain reťazec voliteľné Doména protokolu auditu
action

reťazec voliteľné Vykonávaná akcia

target

reťazec voliteľné Cieľ, na ktorom je akcia vykonávaná

detail

reťazec voliteľné Podrobný popis akcie

user

reťazec voliteľné Užívateľ vykonávajúci akciu

result

reťazec voliteľné Výsledok akcie

Príklad protokolu Audit_Event:
Jun 21 11: 42: 00 030 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "Audit_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "030-MG",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "72cdf05f-f9c8-49cc-863d-c6b3059a9e8e",
"occured": "21-Jun-2021 09:42:00",
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"severity": "Information",
"domain": "Native user",
"action": "Login attempt",
"target": "Administrator",
"detail": "Authenticating native user 'Administrator'.",
"user": "",
"result": "Success"
}

FilteredWebsites_Event
ESET PROTECT Cloud preposiela filtrované webové stránky (detekcie
udalostiach vyzerá nasledovne:

Webovej ochrany) do Syslogu. Záznam o

hostname

reťazec voliteľné Názov hostiteľa počítača s udalosťou

processname

reťazec voliteľné Názov procesu spojeného s touto udalosťou

username

reťazec voliteľné Názov používateľského účtu spojeného s touto udalosťou

hash

reťazec voliteľné SHA1 hash filtrovaného objektu

event

reťazec voliteľné Typ udalosti

rule_id

reťazec voliteľné ID pravidla

action_taken

reťazec voliteľné Vykonaná akcia

scanner_id

reťazec voliteľné ID skenera

object_uri

reťazec voliteľné URI objektu

target_address

reťazec voliteľné Adresa cieľa udalosti

target_address_type reťazec voliteľné Typ adresy cieľa udalosti (25769803777 = IPv4; 25769803778 = IPv6)
handled

reťazec voliteľné Udáva, či detekcia bola alebo nebola vyriešená

Príklad protokolu FilteredWebsites_Event vo formáte JSON:
Jun 21 3: 56: 03 020 - MG ERAServer[5648]: {
"event_type": "FilteredWebsites_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "win-test",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "d9477661-8fa4-4144-b8d4-e37b983bcd69",
"occured": "21-Jun-2021 03:56:20",
"severity": "Warning",
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"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 Cloud preposiela upozornenia nástroja
nasledovne:

ESET Inspect do Syslogu. Záznam o udalostiach vyzerá

processname

reťazec voliteľné Názov procesu, ktorý spôsobil upozornenie

username

reťazec voliteľné Vlastník procesu

rulename

reťazec voliteľné Názov pravidla, ktoré spustilo upozornenie

count

číslo

hash

reťazec voliteľné SHA1 hash upozornenia

eiconsolelink

reťazec voliteľné Odkaz na upozornenie v konzole ESET Inspect Cloud

eialarmid

reťazec voliteľné Podčasť ID odkazu na upozornenie ($1 v ^http.*/alarm/([0-9]+)$)

voliteľné Počet upozornení tohto typu vygenerovaných od posledného
upozornenia

computer_severity_score číslo

voliteľné Skóre závažnosti počítača

severity_score

voliteľné Skóre závažnosti pravidla

číslo

Príklad protokolu EnterpriseInspectorAlert_Event vo formáte JSON:
Jun 16 16:19:00 Win2016Std ERAServer[2772]: {
"event_type": "EnterpriseInspectorAlert_Event",
"ipv4": "192.168.30.30",
"hostname": "shdsolec.vddjc",
"group_name": "Lost & found",
"source_uuid": "csd77ad2-2453-42f4-80a4-d86dfa9d0543",
"occured": "13-Jun-2021 07:45:00",
"severity": "Warning",
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"processname": "ProcessName",
"username": "UserName",
"rulename": "RuleName2",
"count": 158,
"eiconsolelink": "http://eiserver.tmp/linkToConsole",
"computer_severity_score": "1",
"severity_score": "1"
}

BlockedFiles_Event
ESET PROTECT Cloud preposiela
blokované súbory nahlásené nástrojom ESET Inspect Cloud do Syslogu.
Záznam o udalostiach vyzerá nasledovne:
hostname

reťazec voliteľné Názov hostiteľa počítača s udalosťou

processname reťazec voliteľné Názov procesu spojeného s touto udalosťou
username

reťazec voliteľné Názov používateľského účtu spojeného s touto udalosťou

hash

reťazec voliteľné SHA1 hash blokovaného súboru

object_uri

reťazec voliteľné URI objektu

action

reťazec voliteľné Vykonaná akcia

firstseen

reťazec voliteľné Čas a dátum, kedy bola detekcia prvýkrát nájdená na danom počítači (formát
dátumu a času).

cause

reťazec voliteľné

description

reťazec voliteľné Popis blokovaného súboru

handled

reťazec voliteľné Udáva, či detekcia bola alebo nebola vyriešená

Udalosti exportované vo formáte LEEF
Na filtrovanie protokolov udalostí odoslaných do Syslogu vytvorte oznámenie pre kategóriu protokolov
s definovaným filtrom.
Formát LEEF je prispôsobený formát udalostí používaný SIEM nástrojom IBM® Security QRadar®. Udalosti majú
predvolené a vlastné atribúty:
• V rámci ESET PROTECT Cloud sa používajú niektoré predvolené atribúty opísané v oficiálnej dokumentácii
spoločnosti IBM.
• Vlastné atribúty sú rovnaké ako v prípade formátu JSON. Atribút deviceGroupName obsahuje statickú
skupinu počítača, ktorý generoval udalosť.
Kategórie udalostí:
•
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Antivírusové detekcie

•

Firewall

• Filtrované webové stránky –
•

Webová ochrana

HIPS

• Audit
• Upozornenia nástroja ESET Inspect
•

Blokované súbory

Viac informácií o formáte Log Event Extended Format (LEEF) nájdete na oficiálnej webovej stránke
spoločnosti IBM.

Udalosti exportované vo formáte CEF
Na filtrovanie protokolov udalostí odoslaných do Syslogu vytvorte oznámenie pre kategóriu protokolov
s definovaným filtrom.
CEF je textový formát protokolu vyvinutý spoločnosťou ArcSight™. Formát CEF obsahuje hlavičku CEF a rozšírenie
CEF. Rozšírenie obsahuje zoznam párov kľúč-hodnota.

Hlavička CEF
Hlavička

Príklad

Popis

Device Vendor

ESET

Device Product

ProtectCloud

Device Version

10.0.5.1

Verzia ESET PROTECT Cloud

Device Event Class ID (Signature
ID):

109

Jedinečný identifikátor kategórie udalosti
na zariadení:
• 100 – 199 Hrozba
• 200 – 299 Udalosť firewallu
• 300 – 399 Udalosť modulu HIPS
• 400 – 499 Audit
• 500 – 599 Udalosť nástroja ESET Inspect
• 600 – 699 Blokované súbory
• 700 – 799 Filtrované webové stránky

Event Name

Detected port scanning
attack

Krátky opis toho, čo sa počas udalosti stalo

Severity

5

Závažnosť 0 – 10

Rozšírenia CEF spoločné pre všetky kategórie
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Názov rozšírenia

Príklad

Popis

cat

ESET Threat Event

Kategória udalosti:
• ESET Threat Event
• ESET Firewall Event
• ESET HIPS Event
• ESET RA Audit Event
• ESET InspectEvent
• ESET Blocked File Event
• ESET Filtered Website Event

dvc

10.0.12.59

IPv4 adresa počítača, ktorý generoval udalosť

c6a1

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 IPv6 adresa počítača, ktorý generoval udalosť

c6a1Label

Device IPv6 Address

dvchost

COMPUTER02

Názov hostiteľa počítača s udalosťou

deviceExternalId 39e0feee-45e2-476a-b17f-169b592c3645

UUID počítača, ktorý generoval udalosť

flexString1

Názov skupiny počítača, ktorý generoval udalosť

Lost & Found

flexString1Label Device Group Name
rt

Čas vo formáte UTC, kedy udalosť vznikla.
Formát je %b %d %Y %H:%M:%S

Jun 04 2017 14:10:0

Rozšírenia CEF podľa kategórie udalosti
Hrozby
Názov rozšírenia

Príklad

cs1

W97M/Kojer.A

cs1Label

Threat Name

cs2

25898 (20220909)

cs2Label

Engine Version

cs3

Virus

cs3Label

Threat Type

cs4

Real-time
file system protection

cs4Label

Scanner ID

cs5

virlog.dat

cs5Label

Scan ID

cs6

Failed to remove file

cs6Label

Action Error
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Popis
Názov zistenej
hrozby
Verzia
detekčného
jadra
Typ detekcie

ID skenera

ID kontroly
Chybové
hlásenie
v prípade, že
akcia nebola
úspešná

Názov rozšírenia

Príklad

Popis
Krátka
informácia o
tom, čo
spôsobilo danú
udalosť

cs7

Event occurred on a newly created file

cs7Label

Circumstances

cs8

0000000000000000000000000000000000000000

cs8Label

Hash

act

Cleaned by deleting file

filePath

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/doc/000001_5dc5c46b.DOC Objekt URI

SHA1 hash
(detekčného)
dátového toku
Akciu vykonalo
koncové
zariadenie

File

Typ objektu
súvisiaci
s udalosťou

cn1

1

Detekcia bola
spracovaná (1)
alebo nebola
spracovaná (0)

cn1Label

Handled

fileType

cn2

0

cn2Label

Restart Needed

Je potrebný
reštart (1) alebo
nie je potrebný
reštart (0)

suser

172-MG\\Administrator

Názov
používateľského
účtu spojeného
s touto
udalosťou

sprod

C:\\7-Zip\\7z.exe

Názov procesu
zdroja udalosti

deviceCustomDate1

Jun 04 2019 14:10:00

deviceCustomDate1Label FirstSeen

Čas a dátum,
keď bola
detekcia
prvýkrát
nájdená
na danom
počítači. Formát
je %b %d %Y
%H:%M:%S

Príklad protokolu hrozby vo formáte CEF:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|183|File scanner cleaned a virus|5|deviceExternalId=e9d26759-fd21-47f1-9751d2e7194c41a8 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device Group Name cat=ESET Threat Event rt=Jun 04
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2017 14:10:00 cs1=W97M/Kojer.A cs1Label=Threat Name cs2=25898 (20220909) cs2Label=Engine Version
cs3=Virus cs3Label=Threat Type cs4=Real-time file system protection cs4Label=Scanner ID cs5=virlog.dat
cs5Label=Scan ID act=Cleaned by deleting fileType=File
filePath=file:///C:/Users/Administrator/Downloads/doc/000001_5dc5c46b.DOC cn1=1 cn1Label=Handled
suser=172-MG\\Administrator sprod=C:\\7-Zip\\7z.exe cs7=Event occurred on a newly created file.
cs7Label=Circumstances eviceCustomDate1=Jun 04 2019 14:10:00 deviceCustomDate1Label=FirstSeen
cs8=0000000000000000000000000000000000000000 cs8Label=Hash

Udalosti firewallu
Názov rozšírenia

Príklad

Popis

msg

TCP Port Scanning attack

Názov udalosti

src

127.0.0.1

IPv4 adresa zdroja udalosti

c6a2

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 IPv6 adresa zdroja udalosti

c6a2Label

Source IPv6 Address

spt

36324

Port zdroja udalosti

dst

127.0.0.2

Ipv4 adresa cieľa udalosti

c6a3

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7335 Ipv6 adresa cieľa udalosti

c6a3Label

Destination IPv6 Address

dpt

24

Port cieľa udalosti

proto

http

Protokol

act

Blocked

Vykonaná akcia

cn1

1

Detekcia bola spracovaná (1) alebo nebola
spracovaná (0)

cn1Label

Handled

suser

172-MG\\Administrator

Názov používateľského účtu spojeného s
touto udalosťou

deviceProcessName someApp.exe

Názov procesu spojeného s touto udalosťou

deviceDirection

1

Išlo o prichádzajúce pripojenie (0) alebo
odchádzajúce pripojenie (1)

3

Počet rovnakých správ vygenerovaných
koncovým produktom medzi dvoma po sebe
idúcimi replikáciami ESET Management
Agenta na ESET PROTECT Cloud

cnt
cs1

ID pravidla

cs1Label

Rule ID

cs2

custom_rule_12

cs2Label

Rule Name

cs3

Win32/Botnet.generic

cs3Label

Threat Name

Názov pravidla
Názov hrozby

Príklad protokolu udalosti firewallu vo formáte CEF:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|109|Detected port scanning attack|5|deviceExternalId=39e0feee-45e2-476a346

b07f-169b592c3645 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device Group Name cat=ESET Firewall Event
rt=Jun 04 2017 14:10:00 msg=TCP Port Scanning attack src=127.0.0.1 spt=36324 dpt=21 dst=127.0.0.2 proto=http
act=Blocked cnt=1 cn1=1 cn1Label=Handled suser=myAccount deviceProcessName=someApp.exe
cs2=rule_118882389 cs2Label=Rule Name deviceDirection=0 cs3=Win32/Botnet.generic cs3Label=Threat Name

Udalosti modulu HIPS
Názov rozšírenia

Príklad

Popis

cs1

Suspicious attempt to launch an
application

cs1Label

Rule ID

cs2

custom_rule_12

cs2Label

Rule Name

cs3

C:\\someapp.exe

cs3Label

Application

cs4

Attempt to run a suspicious object

cs4Label

Operation

cs5

C:\\somevirus.exe

cs5Label

Target

act

Blocked

Vykonaná akcia

cs2

custom_rule_12

Názov pravidla

cn1

1

Detekcia bola spracovaná (1) alebo nebola
spracovaná (0)

cn1Label

Handled

cnt

ID pravidla

Názov pravidla
Názov aplikácie
Operácia
Cieľ

Počet rovnakých správ vygenerovaných koncovým
produktom medzi dvoma po sebe idúcimi
replikáciami ESET Management Agenta na ESET
PROTECT Cloud

3

Príklad protokolu udalosti modulu HIPS vo formáte CEF:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|303|Attempt to run a suspicious object Blocked|5|dvchost=test_bcmcjkbpgp
deviceExternalId=82e114a8-9070-4868-8ee2-1e87b7b85ee3 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device
Group Name cat=ESET HIPS Event rt=Jun 04 2019 14:10:00 cs3=C:\\someapp.exe cs3Label=Application
cs4=Attempt to run a suspicious object cs4Label=Operation cs5=C:\\somevirus.exe cs5Label=Target act=Blocked
cn1=1 cn1Label=Handled cs1=Suspicious attempt to launch an application cs1Label=Rule ID cnt=1

Audity
Názov rozšírenia

Príklad

Popis

act

Login attempt

Vykonávaná akcia

suser

Administrator

Užívateľ vykonávajúci akciu

duser

Administrator

Cielené zabezpečenie používateľa (napríklad pri
pokusoch o prihlásenie)
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Názov rozšírenia

Príklad

Popis

msg

Authenticating native user 'Administrator' Podrobný popis akcie

cs1

Native user

cs1Label

Audit Domain

cs2

Success

cs2Label

Result

Doména protokolu auditu
Výsledok akcie

Príklad protokolu auditu vo formáte CEF:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|449|Native user login|2|dvc=10.15.172.133 dvchost=BRNH00006D
deviceExternalId=db4a82c0-e1c6-49be-8bac-a436136ed1f4 cat=ESET RA Audit Event rt=Sep 21 2022 13:10:23
cs1=Native user cs1Label=Audit Domain act=Login attempt duser=Administrator msg=Authenticating native user
'Administrator'. cs2=Success cs2Label=Result

Udalosti nástroja ESET Inspect
Názov rozšírenia

Príklad

Popis

deviceProcessName c:\\imagepath_bin.exe

Názov procesu, ktorý spôsobil
upozornenie

suser

HP\\home

Vlastník procesu

cs2

custom_rule_12

Názov pravidla, ktoré spustilo
upozornenie

cs2Label

Rule Name

cs3

78C136C80FF3F46C2C98F5C6B3B5BB581F8903A9 SHA1 hash upozornenia

cs3Label

Hash

cs4

https://inspect.eset.com:443/console/alarm/126

cs4Label

EI Console Link

cs5

126

cs5Label

EI Alarm ID

cn1

275

cn1Label

ComputerSeverityScore

cn2

60

cn2Label

SeverityScore

cnt

3

Odkaz na upozornenie v ESET Inspect
Web Console
Podčasť ID odkazu na upozornenie ($1
v ^http.*/alarm/([0-9]+)$)
Skóre závažnosti počítača
Skóre závažnosti pravidla
Počet upozornení rovnakého typu
vygenerovaných od posledného
upozornenia

Príklad protokolu udalosti nástroja ESET Inspect vo formáte CEF:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|500|ESET Inspect Alert|5|dvchost=test_lrghlbjyoa
deviceExternalId=432a30af-6ac7-4b61-ae5c-5141bfc5d878 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device
Group Name cat=ESET Inspect Alert rt=Sep 21 2022 07:31:55
348

deviceProcessName=c:\\mother_process_info_imagepath_dir\\mother_process_info_imagepath_bin.exe
suser=HP\\home cs2=9_1_0addd4e8baf8e87d4bc4ed77fadc cs2Label=Rule Name
cs3=78C136C80FF3F46C2C98F5C6B3B5BB581F8903A9 cs3Label=Hash
cs4=https://dev-inspect.eset.com:443/console/alarm/126 cs4Label=EI Console Link cs5=126 cs5Label=EI Alarm ID
cn1=275 cn1Label=ComputerSeverityScore cn2=60 cn2Label=SeverityScore

Blokované súbory
Názov rozšírenia

Príklad

Popis

act

Execution blocked

Vykonaná akcia

cn1

1

Detekcia bola spracovaná (1)
alebo nebola spracovaná (0)

cn1Label

Handled

suser

HP\\home

Názov používateľského účtu
spojeného s touto udalosťou

deviceProcessName

C:\\Windows\\explorer.exe

Názov procesu spojeného s touto
udalosťou

cs1

78C136C80FF3F46C2C98F5C6B3B5BB581F8903A9 SHA1 hash blokovaného súboru

cs1Label

Hash

filePath

C:\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE

Objekt URI

msg

ESET Inspect

Popis blokovaného súboru

deviceCustomDate1

Jun 04 2019 14:10:00

deviceCustomDate1Label FirstSeen

Čas a dátum, keď bola detekcia
prvýkrát nájdená na danom
počítači. Formát je %b %d %Y
%H:%M:%S

cs2

Blocked by Administrator

Príčina

cs2Label

Cause

Príklad protokolu blokovaných súborov vo formáte CEF:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|600|Blocked File Event|5|dvchost=test_lrghlbjyoa
deviceExternalId=432a30af-6ac7-4b61-ae5c-5141bfc5d878 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device
Group Name cat=ESET Blocked File Event rt=Sep 21 2022 07:31:55 act=Execution blocked cn1=1
cn1Label=Handled suser=HP\\home deviceProcessName=C:\\Windows\\explorer.exe
cs1=78C136C80FF3F46C2C98F5C6B3B5BB581F8903A9 cs1Label=Hash filePath=C:\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE
deviceCustomDate1=Sep 21 2022 07:31:55 deviceCustomDate1Label=FirstSeen cs2=Blocked by Administrator
cs2Label=Cause msg=ESET Inspect

Filtrované webové stránky
Názov rozšírenia

Príklad

Popis

msg

An attempt to connect to URL

Typ udalosti

act

Blocked

Vykonaná akcia
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Názov rozšírenia

Príklad

cn1

1

cn1Label

Handled

suser

Peter

Popis
Detekcia bola spracovaná (1) alebo
nebola spracovaná (0)
Názov používateľského účtu spojeného
s touto udalosťou

deviceProcessName Firefox

Názov procesu spojeného s touto
udalosťou

cs1

Blocked by PUA blacklist

ID pravidla

cs1Label

Rule ID

requestUrl

https://kenmmal.com/

URL blokovanej požiadavky

dst

172.17.9.224

IPv4 adresa cieľa udalosti

c6a3

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7335

IPv6 adresa cieľa udalosti

c6a3Label

Destination IPv6 Address

cs2

HTTP filter

cs2Label

Scanner ID

cs3

8EECCDD290BE2E99183290FDBE4172EBE3DC7EC5 SHA1 hash filtrovaného objektu

cs3Label

Hash

ID skenera

Príklad protokolu filtrovaných webových stránok vo formáte CEF:
CEF:O|ESET|Protect|10.0.0.0|716|Filtered Website Event|5|dvchost=test_lrghlbjyoa
deviceExternalId=432a30af-6ac7-4b61-ae5c-5141bfc5d878 flexString1=Lost & found flexString1Label=Device
Group Name cat=ESET Filtered Website Event rt=Sep 21 2022 07:31:55 msg=An attempt to connect to URL
dst=172.17.9.224 cs2=HTTP filter cs2Label=Scanner ID act=Blocked cn1=1 cn1Label=Handled
requestUrl=https://kenmmal.com cs3=8EECCDD290BE2E99183290FDBE4172EBE3DC7EC5 cs3Label=Hash
suser=Peter deviceProcessName=Firefox cs1=Blocked by PUA blacklist cs1Label=Rule ID

ESET PROTECT Cloud pre poskytovateľov spravovaných
služieb
Kto je MSP
MSP je skratka pre „Managed Service Provider“ (poskytovateľ spravovaných služieb). MSP zvyčajne poskytujú
svojim zákazníkom IT služby, napríklad správu bezpečnostných produktov (napr. ESET Endpoint Antivirus). MSP
používatelia majú iné požiadavky a spôsoby používania ESET PROTECT Cloud ako napríklad Enterprise alebo SMB
používatelia. Bližšie informácie nájdete v časti scenáre nasadenia pre MSP. Viac informácií o ESET MSP programe
vám poskytne váš ESET partner, prípadne môžete navštíviť stránku ESET MSP programu.

Štruktúra entít v MSP
ESET PROTECT Cloud zosynchronizuje štruktúru z ESET MSP Administrator so stromom statických skupín v sekcii
Počítače vo webovej konzole.
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• Distribútor – distribútor je ESET partner, MSP alebo MSP Manažér.
• MSP Manažér – spravuje viaceré MSP spoločnosti. MSP Manažér môže mať aj priamych zákazníkov.
• MSP – cieľová skupina pre túto príručku. MSP poskytuje svojim zákazníkom služby. MSP napríklad
vzdialene spravuje počítače zákazníkov, inštaluje a spravuje bezpečnostné produkty spoločnosti ESET.
• Spravovaný MSP – podobná rola ako MSP, je však spravovaný MSP Manažérom.
• Zákazník – koncový používateľ licencie pre produkt ESET. Zákazník by nemal konfigurovať ani iným
spôsobom zasahovať do produktov ESET.

Špecifiká MSP prostredia
Infraštruktúra MSP obchodného modelu je iná ako v prípade Enterprise alebo SMB. V MSP prostredí sa zákazníci
zvyčajne nachádzajú mimo siete MSP spoločnosti. ESET Management Agenty nainštalované na počítačoch
zákazníkov sa musia vedieť pripojiť k ESET PROTECT Cloud cez verejný internet. Uistite sa, že máte otvorené
potrebné porty tak, aby bol ESET PROTECT Cloud viditeľný z internetu.
Štandardná konfigurácia MSP:
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ESET PROTECT Cloud nasadený prostredníctvom zmiešaného účtu
Zmiešaný účet používa rovnaké prihlasovacie údaje do portálu ESET Business Account a ESET MSP Administrator.
V takomto prípade môžete vytvoriť inštanciu ESET PROTECT Cloud prostredníctvom ľubovoľného účtu. Po
vytvorení inštancie k nej môžete pristupovať prostredníctvom oboch služieb (EMA 2 a EBA). Odstrániť inštanciu
ESET PROTECT Cloud však môžete len prostredníctvom toho účtu, ktorý ste použili na jej vytvorenie.

Funkcie v ESET PROTECT Cloud pre MSP používateľov
ESET PROTECT Cloud ponúka viacero funkcií zameraných na MSP používateľov. MSP funkcie sú dostupné pre
používateľov, ktorí nasadili ESET PROTECT Cloud prostredníctvom:
• Účtu ESET MSP Administrator (EMA 2)
• Účtu ESET Business Account (EBA), ktorý používa rovnaké prihlasovacie údaje ako účet EMA 2

Sprievodca nastavením zákazníka
Kľúčovou MSP funkciou v ESET PROTECT Cloud je Nastavenie MSP zákazníka. Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť
prispôsobený inštalátor ESET Management Agenta pre vášho zákazníka.
MSP strom
ESET PROTECT Cloud sa synchronizuje s ESET MSP portálom (EMA 2) a vytvorí MSP strom. MSP
strom je štruktúra v sekcii Počítače, ktorá predstavuje štruktúru spoločností vo vašom EMA 2
účte. Položky v MSP strome používajú iné ikony ako štandardné ESET PROTECT Cloud
zariadenia a skupiny. Vo Web Console nie je možné meniť štruktúru MSP stromu.

Skupina zdieľané objekty
Po synchronizácii MSP účtu ESET PROTECT Cloud vytvorí MSP strom. Pre každého MSP používateľa a MSP
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Manažéra je k dispozícii jedna prístupová skupina Zdieľané objekty. Do statickej skupiny Zdieľané objekty nie je
možné presúvať počítače. Zdieľané objekty nie sú viditeľné medzi Skupinami v sekcii Počítače. Prostredníctvom
skupiny Zdieľané objekty si v rámci MSP môžete zdieľať objekty, ako sú napr. politiky a úlohy.
Každý MSP používateľ vytvorený prostredníctvom sprievodcu nastavením spoločnosti má oprávnenia na čítanie a
používanie všetkých objektov v skupine Zdieľané objekty, ktorá sa nachádza nad ním. Pre zobrazenie zoznamu
prístupových skupín si môžete prezrieť sady povolení priradené k používateľovi. Používatelia majú vždy prístup k
nadradenej skupine Zdieľané objekty, nie k skupinám paralelných MSP Manažérov.

MSP v Prehľade stavu
V sekcii Prehľad stavu sa zobrazí nová MSP dlaždica. Na MSP dlaždici sú zobrazené základné informácie o vašom
účte.

Viaceré inštancie ESET PROTECT Cloud v štruktúre MSP
Ak používate cloudovú inštanciu nasadenú z MSP účtu, táto inštancia je oddelená od ostatných inštancií MSP.
Inštancie vášho MSP Manažéra nie sú navzájom prepojené. Používajú rovnakú štruktúru spoločnosti (MSP strom),
nezdieľajú však žiadne počítače ani iné objekty, ako napríklad úlohy alebo politiky. Jedinú výnimku predstavujú
licencie. Zdieľajú sa hierarchicky, rovnako ako v prípade ESET MSP Administrator. MSP Manažér môže pristupovať
k MSP licenciám vo Web Console a priraďovať ich k zariadeniam.
Pozrite si príklad uvedený nižšie:
MSP používateľ nemá prístup k počítačom v inštancii MSP Manažéra, a to ani v prípade, že sa tieto počítače
nachádzajú v statickej skupine MSP zákazníka. Je to z dôvodu, že jednotlivé cloudové inštancie sú od seba
oddelené.
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Vytvorenie nového používateľa ESET PROTECT Cloud v
portáli ESET MSP Administrator
Nato, aby ste mohli vytvoriť nového používateľa pre ESET PROTECT Cloud Console, musí byť daný používateľ
najprv vytvorený v portáli ESET MSP Administrator (EMA 2). Podrobné inštrukcie, ako pridať používateľa, nájdete
v Online pomocníkovi pre EMA 2. Nového používateľa môžete pridať počas nastavenia MSP zákazníka alebo podľa
krokov uvedených nižšie.
• V Online pomocníkovi pre EMA 2 si prečítajte, ako fungujú oprávnenia používateľov v EMA 2 a ESET
PROTECT Cloud.
• Pozrite si podrobný návod, ako vytvoriť inštanciu ESET PROTECT Cloud.
1. Otvorte Web Console.
2. Prejdite do sekcie Používatelia.
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3. Kliknite na Vybrať vedľa poľa Identifikátor účtu a vyberte používateľa, ktorého chcete povoliť v ESET
PROTECT Cloud.
4. K používateľovi môžete priradiť značky – nové alebo existujúce.
5. Kliknite na Vybrať vedľa poľa Domáca skupina. Domáca skupina je statická skupina, do ktorej sú predvolene
ukladané objekty vytvorené používateľom.
6. Kliknite na Sady povolení.
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7. Vyberte sadu povolení pre nového používateľa. Sada povolení určuje prístupové práva používateľa. Každá
sada povolení udeľuje používateľovi oprávnenia nad určitou statickou skupinou. Skupiny sú definované v
každej sade povolení. Používateľ môže byť priradený k jednej alebo viacerým sadám povolení. Môžete si
vybrať jednu z ponúkaných sád povolení alebo si môžete vytvoriť novú.

Sada povolení pre domácu skupinu
Pridajte sady povolení k domácej skupine, ktorú ste vybrali pre daného používateľa. Bez prístupových práv
k domácej skupine používateľ nemôže pristupovať k žiadnym objektom v tejto skupine. Takisto nemôže v
domácej skupine objekty vytvárať.
8. Kliknite na Dokončiť pre uloženie zmien.
Nový používateľ sa teraz môže prihlásiť do ESET PROTECT Cloud Console pomocou svojich prihlasovacích údajov k
EMA 2.

Proces nasadenia pre MSP
1.Dokončite nastavenie MSP zákazníka. Po výzve vyberte inštalátor Iba agent.
2.Distribuujte a nainštalujte ESET Management Agenta lokálne alebo vzdialene.
3.Nainštalujte bezpečnostné produkty ESET a nastavte politiky.
V schéme nižšie nájdete podrobný popis procesu registrácie MSP zákazníka.
356

Lokálne nasadenie agenta
Lokálne nasadenie inštalátora obsahujúceho iba agenta
Inštalátor iba s agentom (.exe pre Windows a .sh pre Linux a macOS) obsahuje všetky potrebné informácie pre
klientsky počítač na stiahnutie a inštaláciu ESET Management Agenta. Uistite sa, že počítač s operačným
systémom Linux spĺňa potrebné požiadavky.
Inštalátor môžete spustiť lokálne alebo z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).
Klientske zariadenie musí mať internetové pripojenie, aby bolo možné stiahnuť inštalačný balík pre agenta
a pripojiť sa k ESET PROTECT Cloud Serveru.
Ak je to potrebné, môžete manuálne upravovať skript. Túto možnosť odporúčame len pokročilým používateľom.

Lokálne nasadenie all-in-one inštalátora
All-in-one inštalátor obsahuje bezpečnostný produkt ESET podľa vášho výberu, ako aj predkonfigurovaný
inštalátor ESET Management Agenta.
Podrobné inštrukcie nájdete v návode k inštalátoru.

Vzdialené nasadenie agenta
Vzdialené nasadenie inštalátora iba s agentom
Inštalátor iba s agentom (.exe pre Windows a .sh pre Linux a macOS) obsahuje všetky potrebné informácie pre
klientsky počítač na stiahnutie a inštaláciu ESET Management Agenta. Uistite sa, že počítač s operačným
systémom Linux spĺňa potrebné požiadavky. Inštalátor môžete distribuovať prostredníctvom e-mailu a nasadenie
ponechať na používateľovi. Ak je to možné, na distribúciu a spustenie inštalátora použite nástroj na vzdialenú
správu od tretej strany.
Klientske zariadenie musí mať internetové pripojenie, aby bolo možné stiahnuť inštalačný balík pre agenta
a pripojiť sa k ESET PROTECT Cloud Serveru.

Vzdialené nasadenie all-in-one inštalátora
All-in-one inštalátor je možné použiť vzdialene v rámci lokálnej siete, a to prostredníctvom nástroja ESET Remote
Deployment Tool. Podrobné inštrukcie nájdete v dokumentácii k nástroju ESET Remote Deployment Tool.
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MSP licencie
Informácie o licenciách a spoločnostiach
• Licencie importované z vášho MSP účtu sú označené názvom spoločnosti. Ak sa spoločnosť neskôr
premenuje, značky nebudú premenované automaticky. Môžete ich upraviť manuálne.
• Všetky licencie sú importované spôsobom kompatibilným s bezpečnostným modelom ESET PROTECT
Cloud. Každý používateľ vytvorený prostredníctvom Nastavenia MSP zákazníka má prístup iba k svojim
licenciám.
• V prípade, že sa vo vašej MSP štruktúre nachádza spoločnosť, ktorá v čase synchronizácie nemá žiadnu
licenciu, je daná spoločnosť synchronizovaná len s MSP stromom z pohľadu počítačov, nedochádza k
synchronizácii s MSP stromom v rámci Správy licencií.
• Ak do ESET MSP Administrator 2 pridáte novú spoločnosť, ESET PROTECT Cloud pridá danú spoločnosť do
MSP stromu pri najbližšej synchronizácii licencie.
• Licencie z ESET MSP Administrator 2 sú rozdelené do jedného fondu pre každú spoločnosť. Nie je možné
presunúť licenciu z fondu.
• Názvy spoločností a lokality nájdete v stĺpci Používateľ licencie v Správe licencií. Používateľa licencie
môžete použiť pri vytváraní reportu.
• Ak máte licencie v ESET Business Account a ESET MSP Administrator 2 pod tými istými prihlasovacími
údajmi, ESET PROTECT Cloud synchronizuje všetky licencie z oboch účtov. Všetky ESET Business Account
licencie sa ukladajú do viacerých licenčných fondov. Licencie z ESET MSP Administrator 2 sú rozdelené do
jedného fondu pre každú spoločnosť.
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Manuálna synchronizácia
ESET PROTECT Cloud Server sa synchronizuje s licenčnými servermi jedenkrát denne. V prípade, že ste vykonali
zmeny vo svojom MSP účte a chcete aktualizovať zoznam licencií a MSP strom, prejdite do sekcie Správa licencií >
Akcie a kliknite na Synchronizovať licencie.

Nastavenie MSP zákazníka
Po vytvorení inštancie ESET PROTECT Cloud pomocou MSP účtu dôjde k synchronizácii vášho MSP stromu.
Následne môžete začať s konfiguráciou spoločnosti. Nastavenie MSP zákazníka vytvorí:
• Vlastného ESET Management Agenta alebo inštalátor obsahujúci agenta a bezpečnostný produkt ESET.
Nastavenie MSP zákazníka nepodporuje vytváranie inštalátorov produktu ESET Full Disk Encryption ani ESET
Inspect Connectora.
Nastavenie MSP zákazníka môžete aj vynechať, odporúčame vám však tento proces dokončiť.
Môžete nastaviť iba spoločnosť s minimálne 1 platnou licenčnou jednotkou.
1. V okne Počítače kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa spoločnosti, ktorú chcete nastaviť, a vyberte
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možnosť Spustiť nastavenie MSP zákazníka.

2. Ak chcete uložiť túto konfiguráciu ako predvolenú, označte možnosť Zapamätať nastavenia. Kliknite na
tlačidlo Pokračovať.
3. Ak chcete počas nastavenia vytvoriť vlastný inštalátor (odporúča sa), označte možnosť Vytvoriť inštalátor.

4. Môžete vytvoriť dva typy inštalátorov:
• Inštalátor iba s agentom (Windows, Linux).
• All-in-one inštalátor (Windows, macOS) – inštalátor pozostáva z ESET Management Agenta a vybraného
bezpečnostného produktu ESET pre firmy.
All-in-one inštalátor (Windows, macOS)
Produkt/Verzia – vyberte bezpečnostný produkt ESET, ktorý bude nainštalovaný spolu s ESET Management
Agentom. Predvolene je nastavená najnovšia verzia produktu (odporúčané). Môžete zvoliť aj staršiu verziu.
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V roletovom menu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie
zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky
používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.
Ak chcete uložiť inštalátor do sekcie Inštalátory na budúce použitie, označte možnosť Uložiť inštalátor do sekcie
inštalátorov.
Povolenie HTTP Proxy nastavení
Ak používate HTTP Proxy (odporúčame používať ESET Bridge), označte možnosť Zapnúť HTTP Proxy nastavenia,
zadajte konfiguráciu proxy (Hostiteľ, Port, Prihlasovacie meno a Heslo) na stiahnutie inštalátora cez proxy
a nastavte pripojenie ESET Management Agenta k proxy na umožnenie preposielania komunikácie medzi ESET
Management Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom. Pole Hostiteľ predstavuje adresu počítača, na ktorom
beží HTTP Proxy. ESET Bridge predvolene používa port 3128. V prípade potreby môžete nastaviť iný port. Uistite
sa, že rovnaký port je zadaný aj v nastaveniach HTTP Proxy (pozri kapitolu Politika pre ESET Bridge).
Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom nepodporuje autentifikáciu.
Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom, ktoré
si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.
Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient
mimo dosah proxy.
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5. Kliknite na Pokračovať pre presun do sekcie Používateľ.
6.Môžete si vybrať používateľa z vášho účtu EMA 2 a umožniť mu podieľať sa na spravovaní ESET PROTECT
Cloud.
a)Označte možnosť Vytvoriť sadu povolení.
b)Prístupové práva – používateľ sa môže prihlásiť do Web Console a spravovať firemné zariadenia. Vyberte
úroveň prístupových práv – Čítanie alebo Zápis.
c)Mapovať účet (voliteľné) – kliknite na Zvoliť účet a namapujte jeden z dostupných účtov.
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Máte problémy s vytváraním používateľov? Uistite sa, že máte potrebné povolenia.
Pre prípravu inštalátora kliknite na Dokončiť. V prípade, že ste zvolili uložiť inštalátor, môžete si ho kedykoľvek
znova stiahnuť z ponuky inštalátorov. Inštalačný balík Live Installer je možné distribuovať viacerými spôsobmi:
• Kliknutím na
skopírujete odkaz na stiahnutie balíka Live Installer, aby ste ho mohli rozposlať
používateľom a umožniť im tak stiahnuť a nainštalovať si balík Live Installer.
• Kliknutím na Stiahnuť si stiahnete inštalačný balík Live Installer, aby ste ho mohli sprostredkovať
používateľom osobne, prípadne ho môžete nahrať na spoločné úložisko, kam majú ostatní používatelia
prístup.
• Iba Windows: Použite nástroj Remote Deployment Tool na vzdialené nasadenie inštalačného balíka Live
Installer.
• Kliknite na
a použite server SMTP v rámci ESET PROTECT Cloud na zaslanie e‑mailovej správy
s odkazom na stiahnutie balíka Live Installer na adresy vybraných používateľov.
oAk chcete pridať používateľa, kliknite na Pridať, vyplňte pole E‑mailová adresa a stlačte Enter alebo
kliknite na . Voliteľne môžete kliknúť na Vytvoriť používateľa, zadať Meno používateľa a kliknúť na
Uložiť. Podrobnosti o používateľovi môžete upraviť v časti Používatelia počítača. Kliknite na možnosť
Zobraziť ukážku e‑mailu, z roletového menu vyberte Jazyk e‑mailu a kliknite na Uložiť.
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oAk chcete pridať viacero používateľov, kliknite na Viac > Pridať používateľov (a pridajte adresu
používateľa zo sekcie Používatelia počítača), prípadne kliknite na Viac > Import CSV alebo Vložiť zo
schránky (a naimportujte vlastný zoznam adries zo súboru CSV, kde sú použité oddeľovače).
Po vytvorení sa inštalátor Live Installer bude správať podľa tejto tabuľky.
Live Installer si vyžaduje pripojenie na internet a nefunguje na počítači, ktorý je offline.
Live Installer na systéme macOS si vyžaduje priame pripojenie na internet (potrebné na pripojenie
k serverom ESET) a nefunguje na počítači so systémom macOS pripojeným na internet cez proxy bez
priameho pripojenia na internet.
Prečítajte si, ako môžete ESET Management Agenta nasadiť lokálne alebo vzdialene.

Vynechať nastavenie MSP zákazníka
V prípade, že si neželáte nastaviť MSP zákazníka, môžete nastavenie MSP zákazníka vynechať. V prípade potreby
môžete vytvoriť inštalátor neskôr. Vynechať nastavenie však neodporúčame.

Po vynechaní nastavenia sa ikona spoločnosti zmení tak, ako keby bola nastavená:
Ak vynecháte nastavenie, nebude možné spustiť sprievodcu inštaláciou pre danú spoločnosť znova v rámci
rovnakej ESET PROTECT Cloud inštancie.

Vytvorenie vlastného inštalátora
1. V ESMC Web Console prejdite do sekcie Počítače.
2. Kliknite na ikonu
inštalátor.
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vedľa spoločnosti, pre ktorú chcete vytvoriť inštalátor, a zvoľte možnosť Stiahnuť

3. Vytvorte a prispôsobte si inštalátor a stiahnite si ho.
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MSP používatelia
Počas nastavovania MSP zákazníka môžete pridať existujúceho používateľa z EMA2 alebo EBA do ESET PROTECT
Cloud. Používateľa si môžete prezrieť a upraviť v sekcii Viac > Prístupové práva > menu Používatelia.

Potrebné povolenia
Pre vytvorenie nového používateľa počas nastavenia MSP zákazníka potrebujete prístupové práva k spoločnosti,
ktorú konfigurujete, a ku skupinám Zdieľané objekty.
Podrobná schéma povolení

Nastavenie jednej spoločnosti
Prístupové práva potrebné na vytvorenie používateľa v priebehu konfigurácie Spoločnosti A:
• Povolenie na Používanie pre všetky skupiny Zdieľaných objektov.
• Povolenie na Zápis do skupiny MSP zákazníka.

Nastavenie všetkých spoločností pod jedným MSP
Prístupové práva potrebné na vytvorenie používateľov pre všetky spoločnosti patriace pod MSP poskytovateľa:
• Povolenie na Používanie pre všetky skupiny Zdieľaných objektov.
• Povolenie na Zápis do skupiny MSP poskytovateľa.
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Mať prístupové práva znamená, že aktuálny používateľ (ktorý práve vykonáva akcie) má priradené sady povolení
umožňujúce prístup k vyššie spomenutým skupinám na potrebnej úrovni. Ak nemáte požadované prístupové
práva, sprievodca nastavením MSP zákazníka skončí chybou.

Oprávnenia MSP používateľa
• Môže sa prihlásiť do ESET PROTECT Cloud Web Console a spravovať zariadenia a iné objekty, ku ktorým má
prístupové práva.
ESET PROTECT Cloud ponúka pre každého nového MSP používateľa nasledujúce nastavenia:
• Popis – natívny používateľ vytvorený pomocou sprievodcu konfiguráciou MSP zákazníka.
• Značky – používateľ je označený názvom spoločnosti.
• Domáca skupina – statická skupina spoločnosti.
• Automatické odhlásenie – 15 minút.
• Účet je zapnutý a zmena hesla sa nevyžaduje.
• Sady povolení – každý MSP používateľ má 2 sady povolení. Jednu pre svoju domácu skupinu a jednu pre
skupinu Zdieľané objekty.

Pridávanie značiek k MSP objektom
Ak budete ESET PROTECT Cloud používať s účtom EMA 2, aktivuje sa automatické pridávanie značiek k MSP
objektom. Značky sú pridávané automaticky k nasledujúcim objektom:
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• licencie importované cez MSP účet,
• Inštalátory
• používatelia a ich sady povolení vytvorené prostredníctvom Nastavenia MSP zákazníka.
Značka je forma označenia, ktoré sa používa na vylepšenie filtrovania objektov. Názov automatickej značky je
rovnaký ako Používateľ licencie (názov spoločnosti v EMA 2 okrem znakov , ", ktoré ESET PROTECT Cloud zo
značky odstráni). Ak po synchronizácii premenujete zákazníka v EMA 2, značky nebudú aktualizované. V prípade
potreby môžete pridať ďalšie vlastné značky k ľubovoľnému objektu. Značky môžete kedykoľvek odstrániť, pričom
príslušné objekty to nijako neovplyvní.
Kliknutím na ikonu

zobrazíte kartu Značky.

Prehľad stavu MSP
Sekcia Prehľad stavu poskytuje komplexné informácie o stave vášho ESET PROTECT Cloud. Ak vytvoríte svoju
inštanciu ESET PROTECT Cloud prostredníctvom účtu EMA 2 alebo prostredníctvom zmiešaného účtu (EMA 2 a
EBA), k dispozícii bude MSP dlaždica s informáciami týkajúcimi sa MSP.

MSP stavy
Účet je synchronizovaný
Váš účet je synchronizovaný a nie je potrebná žiadna akcia.

Prebieha synchronizácia
Na pozadí prebieha synchronizácia MSP účtu. Synchronizácia môže v prípade väčších účtov trvať aj niekoľko
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hodín. Po synchronizácii sa dlaždica zmení na bielu.

Dostupné akcie
Pre viac informácií kliknite na MSP dlaždicu.
• Skontrolovať dostupnosť nových MSP zákazníkov – spustenie manuálnej synchronizácie licencie
(aktualizácia MSP stromu).

• Noví zákazníci – v prípade, že ste ešte nenastavili všetky spoločnosti, môžete kliknúť na ich názov
a postupovať podľa krokov v sprievodcovi nastavením zákazníka.
• Vynechať nastavenie pre všetkých nových MSP zákazníkov – túto možnosť vyberte v prípade, ak chcete
preskočiť sprievodcu nastavením pre všetkých zákazníkov, ktorí zatiaľ neboli nastavení.
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Správa mobilných zariadení prostredníctvom cloudu
ESET Cloud Mobile Device Management (Cloud MDM) je doplnková funkcia, ktorá je natívna pre konzolu určenú
na vzdialenú správu produktov ESET. ESET Cloud MDM umožňuje správu mobilných zariadení so systémom
Android a iOS, ako aj správu bezpečnosti na týchto zariadeniach. ESET Cloud MDM poskytuje riešenie, ktoré si
nevyžaduje agenta. Ide o metódu, kde agent určený na správu nebeží priamo na mobilnom zariadení (pre šetrenie
batérie a výkonu mobilného zariadenia). Namiesto toho sa na správu mobilného zariadenia používa virtuálny
agent, ktorý beží v cloude spoločnosti ESET. Správu certifikátov týkajúcich sa bezpečnosti a pripojenia má na
starosti spoločnosť ESET, čiže správca sa nemusí starať o proces obnovy certifikátov ani o to, či certifikáty spĺňajú
najnovšie bezpečnostné normy.
Skontrolujte, či ESET Cloud MDM podporuje verziu operačného systému na vašom mobilnom zariadení a či
spĺňate sieťové požiadavky.
Aby ste predišli možným problémom s pripájaním, zaregistrované mobilné zariadenie by sa malo k ESET
PROTECT Cloud pripojiť aspoň raz za 15 dní. Táto informácia je uvedená v registračnom e‑maile.
Proces správy mobilných zariadení pozostáva z troch častí:
• Nastavenie správy mobilných zariadení
• Registrácia mobilných zariadení
• Správa bezpečnosti mobilných zariadení

Nastavenie CMDM
Skôr ako začnete mobilné zariadenia spravovať, vyžadujú sa určité dodatočné kroky. Tie závisia od typu mobilných
zariadení, ktoré plánujete spravovať, a režimu ich správy.
CMDM podporuje štyri typy registrácie mobilných zariadení:
• registrácia zariadení Android,
• registrácia v rámci režimu Vlastník zariadenia Android,
• registrácia zariadení iOS,
• registrácia zariadení iOS cez ABM.
Z uvedených typov registrácie si vykonanie dodatočných krokov pred samotnou registráciou v súčasnosti vyžaduje
len registrácia zariadení iOS cez ABM.
Najskôr je potrebné povoliť Synchronizáciu s ABM v ESET PROTECT Cloud Web Console.
Môžete tak urobiť v sekcii Viac > Nastavenia > Synchronizácia s Apple Business Manager (ABM).

370

Nastavenie ABM
Apple Business Manager (ABM) je nová služba poskytovaná spoločnosťou Apple, ktorá prináša nový spôsob
registrácie firemných zariadení iOS. Prostredníctvom ABM môžete zariadenia iOS registrovať na diaľku bez
potreby priameho kontaktu so zariadením a taktiež pri minimálnej interakcii používateľa. Apple ABM registrácia
poskytuje správcom možnosť upravovať nastavenia zariadení iOS. Ponúka tiež možnosť zabrániť používateľovi
odstrániť zo zariadenia MDM profil. Prostredníctvom ABM môžete zaregistrovať svoje existujúce zariadenia iOS
(pokiaľ spĺňajú požiadavky ABM), ako aj zariadenia iOS, ktoré vaša firma zakúpi v budúcnosti. Viac informácií o
Apple ABM nájdete v príslušnej príručke a dokumentácii.
Zosynchronizujte svoj ESET PROTECT Cloud MDM s Apple ABM serverom:
1.Uistite sa, že sú splnené všetky Apple ABM požiadavky týkajúce sa účtu aj zariadení, ktoré chcete
registrovať.
• ABM účet:
oTáto služba je dostupná len v niektorých krajinách. Informácie o dostupnosti služby ABM v jednotlivých
krajinách nájdete na webovej stránke Apple ABM.
oPožiadavky týkajúce sa účtu ABM nájdete na nasledujúcich webových stránkach: požiadavky pre Apple
Deployment Program a požiadavky pre Apple Device Enrollment Program.
oPrečítajte si podrobné informácie o požiadavkách na zariadenia registrované v ABM.
2.Prihláste sa do svojho Apple ABM účtu (ak ešte nemáte vytvorený Apple ABM účet, môžete si ho
vytvoriť).
3.V sekcii Device Management Settings vyberte Add MDM Server.
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4.Na obrazovke Untitled MDM Server zadajte do poľa MDM Server Name názov MDM Servera, napr.:
„MDM_Server“.

5.Nahrajte svoj verejný kľúč do portálu ABM. Kliknite na tlačidlo Choose File, vyberte súbor verejného kľúča
(t. j. súbor verejného kľúča, ktorý ste stiahli na obrazovke nastavení ABM v ESET PROTECT Cloud) a kliknite
na Save.
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6.Teraz si môžete stiahnuť svoj Apple ABM token kliknutím na Download Token. Tento súbor bude
potrebné nahrať pri nastavovaní ESET PROTECT Cloud CMDM v sekcii ABM token servera > Nahrať.

Pridanie zariadení iOS do Apple ABM:
Ďalším krokom je priradenie zariadení iOS k vášmu virtuálnemu MDM Serveru na portáli Apple ABM. Pridať
zariadenia iOS je možné na základe sériového čísla, čísla objednávky alebo nahraním zoznamu sériových čísel
cieľových zariadení vo formáte CSV. Pri každej z týchto možností je potrebné zariadenie iOS priradiť k virtuálnemu
MDM Serveru (ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch).
1. Prejdite do sekcie Devices na portáli ABM, vyberte zariadenie, ktoré chcete pridať, a kliknite na Edit Device
Management.
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2. Po zvolení MDM servera zo zoznamu je potrebné váš výber potvrdiť. Následne bude mobilné zariadenie
priradené k vášmu MDM serveru.
Ak zariadenie odstránite z portálu ABM, bude odstránené natrvalo a nebude možné ho pridať späť.
Po priradení zariadení k MDM Serveru môžete odísť z portálu Apple ABM a prejsť do ESET PROTECT Cloud Web
Console.
Ak registrujete firemné zariadenia iOS, ktoré sa už používajú (a ktoré spĺňajú požiadavky pre DEP
registráciu), nové nastavenia upravené politikou budú na tieto zariadenia uplatnené až po obnovení
výrobných nastavení na príslušných cieľových zariadeniach.
Interval synchronizácie s Cloud MDM je nastavený na 30 minút, takže zariadenie Apple sa v ESET PROTECT Cloud
zobrazí až po uplynutí tohto času.

Registrácia v CMDM
Ak chcete spravovať mobilné zariadenie, zaregistrujte ho v cloudovej webovej konzole kliknutím na Počítače >
Pridať zariadenie > Android alebo iOS/iPadOS.
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Licenčná dohoda s koncovým používateľom – označte začiarkavacie pole v prípade, že súhlasíte s licenčnou
dohodou s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov.
a)Kliknutím na možnosť Zaregistrovať prostredníctvom QR kódu vygenerujete registračný QR kód:
1.V novom okne zadajte Názov zariadenia pre nové mobilné zariadenie, ktoré chcete zaregistrovať,
a kliknite na Generovať QR kód.
2.Naskenujte zobrazený QR kód pomocou mobilného zariadenia, ktoré chcete zaregistrovať.
3.Po úspešnej registrácii vybraného mobilného zariadenia kliknite na možnosť Registrovať ďalšie, čím sa
vygeneruje nový QR kód pre ďalšie mobilné zariadenie, alebo kliknite na Zatvoriť, ak už ste zaregistrovali
všetky požadované zariadenia.
b)Kliknutím na

otvoríte okno Registrácia mobilného zariadenia prostredníctvom e‑mailu:

Špecifikujte zariadenia, ktoré chcete zaregistrovať. Na pridanie mobilných zariadení môžete použiť nasledujúce
funkcie:
• Pridať – jednotlivé zadanie, budete musieť manuálne zadať názov zariadenia a e‑mailovú adresu
priradenú k mobilnému zariadeniu. (V prípade doručenia e‑mailom bude na túto adresu odoslaný
registračný e‑mail.) Ak priradíte používateľa k mobilnému zariadeniu kliknutím na Spárovať s existujúcim
používateľom a výberom konkrétneho používateľa, e‑mailová adresa bude prepísaná adresou uvedenou
v sekcii Viac > Používatelia počítača. Ak chcete pridať ďalšie mobilné zariadenie, znova kliknite na Pridať a
zadajte požadované informácie.
• Viac:
oPridať používateľov – zariadenia môžete pridať označením príslušných používateľov zobrazených v sekcii
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Viac > Používatelia počítača.
oImport CSV – túto možnosť použite na jednoduché pridanie väčšieho počtu mobilných zariadení súčasne.
Nahrajte .csv súbor obsahujúci zoznam zariadení, ktoré majú byť pridané (viac informácií nájdete v časti
Import CSV).
oVložiť zo schránky – táto možnosť umožňuje importovať vlastný zoznam adries oddelených vlastnými
oddeľovačmi (táto funkcia funguje podobne ako import CSV).
Odporúčame, aby ste v prípade použitia metódy Import CSV špecifikovali pre každú položku Názov
zariadenia. V sekcii Počítače sa zobrazí ako Názov počítača. Ak ponecháte pole Názov zariadenia
prázdne, bude použitá e‑mailová adresa a zobrazí sa ako Názov počítača v častiach Počítače a Skupiny.
Nepoužívajte preto na registráciu viacerých zariadení rovnakú e‑mailovú adresu, vo výsledku sa totiž
takáto e‑mailová adresa zobrazí niekoľkokrát, čím sa sťaží rozpoznávanie individuálnych zariadení.
c)Kliknite na možnosť Prispôsobiť registráciu mobilných zariadení, ak si chcete zobraziť podrobnejšieho
sprievodcu registráciou.
Vyberte typ registrácie:
• Android alebo iOS/iPadOS – štandardný postup registrácie pre zariadenia so systémom Android alebo
iOS/iPadOS.
• Vlastník zariadenia – úplná kontrola nad spravovaným zariadením Android.
• Zariadenia Android s obmedzenými možnosťami vstupu – alternatívny postup registrácie určený pre
zariadenia so systémom Android bez fotoaparátu (nie je možná registrácia naskenovaním QR kódu) alebo
bez e‑mailovej služby (nie je možná registrácia cez e‑mailový odkaz).

Distribúcia
V sekcii Distribúcia môžete vybrať vhodný spôsob doručovania registračných odkazov pre zariadenia na základe
ich dostupnosti a počtu.
• Registrácia prostredníctvom e‑mailu – hromadná registrácia mobilných zariadení prostredníctvom e‑mailu.
Táto možnosť je najvhodnejšia v prípade, že potrebujete zaregistrovať väčšie množstvo mobilných zariadení
alebo chcete zaregistrovať mobilné zariadenia, ku ktorým nemáte fyzicky prístup. Táto možnosť si zároveň
vyžaduje interakciu používateľa/majiteľa mobilného zariadenia.
Registračný odkaz doručený v e‑maile je platný 7 dní.
• Registrácia prostredníctvom QR kódu – registrácia jedného mobilného zariadenia. Naraz budete môcť
zaregistrovať len jedno zariadenie, čo znamená, že tento postup bude potrebné zopakovať pre každé zariadenie
osobitne. Odporúčame vám použiť túto možnosť len v prípade, že potrebujete zaregistrovať menšie množstvo
mobilných zariadení. Táto možnosť je naopak vhodná v prípade, že si neželáte, aby používatelia/majitelia
mobilného zariadenia museli čokoľvek robiť, a chcete celú registráciu vykonať sami. Túto možnosť môžete
použiť aj v prípade, že máte nové mobilné zariadenia, ktoré budú po nakonfigurovaní všetkých potrebných
nastavení odovzdané používateľom.
• Zadať bezpečnostný kód – registrácia jedného mobilného zariadenia so systémom Android, ktoré nemá
fotoaparát ani e‑mailového klienta.
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Nadradená skupina – vyberte počiatočnú nadradenú skupinu, ku ktorej bude mobilné zariadenie priradené po
registrácii.

Prispôsobiť viac nastavení
Licencia – vyberte vhodnú licenciu na aktiváciu produktu určeného na zabezpečenie mobilných zariadení.
Značky – vyberte alebo pridajte vhodnú značku na identifikáciu mobilného zariadenia.

Nastavenia produktu
Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie
zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky
používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

Zoznam
Špecifikujte zariadenia, ktoré chcete zaregistrovať. Na pridanie mobilných zariadení môžete použiť nasledujúce
funkcie:
• Pridať – jednotlivé zadanie, budete musieť manuálne zadať názov zariadenia a e‑mailovú adresu
priradenú k mobilnému zariadeniu. (V prípade doručenia e‑mailom bude na túto adresu odoslaný
registračný e‑mail.) Ak priradíte používateľa k mobilnému zariadeniu kliknutím na Spárovať s existujúcim
používateľom a výberom konkrétneho používateľa, e‑mailová adresa bude prepísaná adresou uvedenou
v sekcii Viac > Používatelia počítača. Ak chcete pridať ďalšie mobilné zariadenie, znova kliknite na Pridať a
zadajte požadované informácie.
• Viac:
oPridať používateľov – zariadenia môžete pridať označením príslušných používateľov zobrazených v sekcii
Viac > Používatelia počítača.
oImport CSV – túto možnosť použite na jednoduché pridanie väčšieho počtu mobilných zariadení súčasne.
Nahrajte .csv súbor obsahujúci zoznam zariadení, ktoré majú byť pridané (viac informácií nájdete v časti
Import CSV).
oVložiť zo schránky – táto možnosť umožňuje importovať vlastný zoznam adries oddelených vlastnými
oddeľovačmi (táto funkcia funguje podobne ako import CSV).
Odporúčame, aby ste v prípade použitia metódy Import CSV špecifikovali pre každú položku Názov
zariadenia. V sekcii Počítače sa zobrazí ako Názov počítača. Ak ponecháte pole Názov zariadenia
prázdne, bude použitá e‑mailová adresa a zobrazí sa ako Názov počítača v častiach Počítače a Skupiny.
Nepoužívajte preto na registráciu viacerých zariadení rovnakú e‑mailovú adresu, vo výsledku sa totiž
takáto e‑mailová adresa zobrazí niekoľkokrát, čím sa sťaží rozpoznávanie individuálnych zariadení.

Registrácia
V tejto sekcii si môžete skontrolovať všetky parametre registračného procesu.
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• Registrácia prostredníctvom e‑mailu – pozrite si zoznam zariadení s príslušnými e‑mailovými adresami.
Kliknite na možnosť Ukážka e-mailu pre zobrazenie e-mailovej šablóny, ktorá bude doručená na každú emailovú adresu v zozname. Kliknite na Odoslať pre odoslanie e-mailu na zadané e-mailové adresy.
• Registrácia prostredníctvom QR kódu – pozrite si zoznam zariadení, ktoré sú pripravené na registráciu. V
pravej časti obrazovky môžete vidieť QR kód pre zariadenie, ktoré ste vybrali v zozname.
• Zadať bezpečnostný kód – vložte bezpečnostný kód vygenerovaný na mobilnom zariadení, ktoré chcete
zaregistrovať.

Aby ste predišli možným problémom s pripájaním, zaregistrované mobilné zariadenie by sa malo k ESET
PROTECT Cloud pripojiť aspoň raz za 15 dní. Táto informácia je uvedená v registračnom e‑maile.

Registrácia zariadení Android zaregistrovaných v službe
Microsoft Intune v CMDM
Ak používate Microsoft Intune, môžete synchronizovať svoj účet Microsoft Intune s konzolou ESET PROTECT Cloud
a spravovať tak svoje zariadenia Android zaregistrované v službe Microsoft Intune pomocou konzoly ESET
PROTECT Cloud.

Požiadavky
• Pripravte svoj účet Microsoft Intune na registráciu zariadenia Android.
• Prepojte Microsoft Intune s účtom Managed Google Play.
Konfigurácia Microsoft Intune:
1. V ESET PROTECT Cloud Web Console kliknite na Viac > Nastavenia > Synchronizácia so službou Microsoft
Intune.
2. Na umožnenie synchronizácie kliknite na Získať token.
3. Prihláste sa pomocou účtu Microsoft Intune.
4. Po úspešnom prihlásení sa vyžaduje povolenie pre ESET PROTECT Cloud. Skontrolujte poskytnuté informácie
a pokračujte kliknutím na Prijať.
5. Tým sa pridá platný overovací token do vašej inštancie ESET PROTECT Cloud.
Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s procesom importu overovacieho tokenu, podrobnosti o riešení problému
nájdete v infoboxe.
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6. V časti Nastavenia registrácie vyberte jednu z metód registrácie:
oZaregistrovať všetky zariadenia Android – všetky zariadenia so systémom Android v účte Microsoft Intune
budú automaticky zaregistrované v konzole ESET PROTECT Cloud.
oZaregistrovať zariadenia Android pre všetkých používateľov – v konzole ESET PROTECT Cloud budú
zaregistrované len zariadenia so systémom Android s priradeným používateľom v účte Microsoft Intune.
oZaregistrovať zariadenia Android zo skupín Microsoft Intune – v konzole ESET PROTECT Cloud budú
zaregistrované len zariadenia so systémom Android, ktoré sú súčasťou vybraných skupín Microsoft Intune.
7. Vyberte licenciu použitú na aktiváciu zaregistrovaných zariadení so systémom Android.
8. Vyberte nadradenú skupinu, do ktorej budú patriť zaregistrované zariadenia so systémom Android
po registrácii.
9. Kliknutím na Použiť nastavenia registrácie sa uložia a použijú všetky vybrané parametre registrácie.
Zariadenia v účte Microsoft Intune Android teraz možno spravovať v konzole ESET PROTECT Cloud aj Microsoft
Intune.

Správa CMDM
Po úspešnej registrácii vašich mobilných zariadení so systémom Android ich môžete začať spravovať.
Spomedzi štandardných možností správy koncových zariadení, ktoré sú dostupné pre všetky koncové zariadenia,
ponúka správa mobilných zariadení niekoľko funkcií, ktoré sú dostupné iba pre tento typ správy.
Akcie Anti-Theft: Ide o úlohy, ktoré sú dostupné len pre spravované mobilné zariadenia (napr. Vyhľadať, Zamknúť
a Obnoviť výrobné nastavenia). Tieto úlohy umožňujú správcovi vzdialene lokalizovať mobilné zariadenie,
uzamknúť ho, a v prípade potreby vymazať jeho dáta.
Vzdialená inštalácia aplikácií: Prostredníctvom politiky ESET Endpoint pre Android (2+) môžete vzdialene vynútiť
inštaláciu požadovaných aplikácii na mobilnom zariadení. Aplikácie stačí pridať do zoznamu v politike.
Prejdite do existujúcej politiky ESET Endpoint pre Android (2+), ktorá je už aplikovaná (prípadne vytvorte pre
tento účel novú politiku). V sekcii Kontrola aplikácií povoľte možnosť Zapnúť kontrolu aplikácií. Kliknite na
Zoznam aplikácií a pridajte doň aplikáciu, ktorú chcete vzdialene nainštalovať na mobilné zariadenie. Aplikácie
pridané do tohto zoznamu budú po aplikovaní politiky vzdialene nainštalované na mobilné zariadenie.

Správa zariadení iOS
Správa mobilných zariadení iOS umožňuje cez CloudMDM registrovať a následne v ESET PROTECT Cloud spravovať
aj zariadenia so systémom iOS v štandardnom režime registrácie cez ABM.
Registrácia zariadení iOS:
Po aktivácii prejdite do sekcie Počítače > Pridať zariadenie > Mobilné zariadenia. Ďalej môžete postupovať podľa
dokumentácie k registrácii v CMDM pre zariadenia so systémom Android. Registrácia zariadení iOS bude dostupná
v časti Vyberte typ: Android alebo iOS/iPadOS.
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Správa zariadení iOS:
Po úspešnej registrácii mobilných zariadení so systémom iOS ich môžete začať spravovať.
Spomedzi štandardných možností správy koncových zariadení, ktoré sú dostupné pre všetky koncové zariadenia,
ponúka správa mobilných zariadení niekoľko funkcií, ktoré sú dostupné iba pre tento typ správy.
Akcie Anti-Theft: Ide o úlohy, ktoré sú dostupné len pre spravované mobilné zariadenia (napr. Vyhľadať, Zamknúť
a Obnoviť výrobné nastavenia). Tieto úlohy umožňujú správcovi vzdialene lokalizovať mobilné zariadenie,
uzamknúť ho, a v prípade potreby vymazať jeho dáta.
Priraďte zariadeniam politiku ESET MDM pre iOS/iPadOS, pomocou ktorej môžete upraviť jednotlivé nastavenia
správy iOS.

Webová kontrola pre Android
Aplikáciu ESET Endpoint Security pre Android nainštalovanú na spravovaných zariadeniach so systémom Android
môžete využívať na regulovanie prístupu k webovým stránkam. Webová kontrola umožňuje zamedziť prístup
k webovým stránkam, ktoré môžu porušovať práva duševného vlastníctva, a tak chrániť vašu spoločnosť pred
rizikom právnej zodpovednosti. Cieľom je zabrániť zamestnancom navštevovať stránky s nevhodným alebo
škodlivým obsahom, prípadne stránky negatívne ovplyvňujúce produktivitu práce.
Webová kontrola pre Android je podporovaná v produkte ESET Endpoint Security pre Android vo verzii 3.0
a novších.
V predvolenom nastavení je Webová kontrola vypnutá. Ak ju chcete aktivovať, je potrebné vytvoriť novú politiku:
1. Kliknite na Politiky > Nová politika.
2. V okne Nová politika prejdite do Nastavení a vyberte ESET Endpoint Security pre Android (2+).
3. V sekcii Webová ochrana zapnite funkciu Webová kontrola.
4. Povoľte alebo zakážte konkrétne stránky alebo kategórie stránok.

Pravidlá webovej kontroly
Pomocou politiky Webovej kontroly môžete špecifikovať zoznam URL adries pre tri rôzne kategórie:
• Blacklist – prístup na URL adresu bude blokovaný.
• Whitelist – prístup na URL adresu bude povolený.
• Upozornenie – upozorní používateľa na URL adresu, ale umožní mu prístup na stránku.
Každú z týchto častí je možné spravovať pomocou nasledujúcich akcií:
• Pridať – pridanie nového záznamu s konkrétnou URL adresou.
• Upraviť – úprava existujúcej URL adresy.
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• Odstrániť – odstránenie existujúcej URL adresy.
• Import – import zoznamu nových URL adries do vybranej kategórie.
• Export – export zoznamu URL adries z vybranej kategórie.
V pravidle, ktoré má kontrolovať prístup na konkrétnu webovú stránku, zadajte celú URL adresu stránky do
poľa URL.
V poli URL môžete použiť aj zástupné znaky * (hviezdička) a ? (otáznik).
Ak v pravidle zadáte doménu, na základe zvolenej akcie pravidla bude blokovaný alebo povolený prístup
k celému obsahu na tejto doméne a všetkých jej subdoménach (napr. subdomain.domain.com).
Ďalšou možnosťou je povoliť/blokovať celú skupinu URL adries na základe ich kategórie v časti Pravidlá kategórií.
V okne Pravidlá kategórií vyberte akciu pre konkrétnu kategóriu URL adries a špecifikujte, na ktorú podkategóriu
sa má pravidlo uplatňovať:
• Povoliť – prístup na URL adresu patriacu do vybranej kategórie bude povolený.
• Blokovať – prístup na URL adresu patriacu do vybranej kategórie bude blokovaný.
• Upozorniť – upozorní používateľa na URL adresu patriacu do vybranej kategórie.

Správa aktualizácií operačného systému
ESET Endpoint Security pre Android umožňuje správcovi vzdialene spravovať aktualizácie operačného systému na
spravovaných zariadeniach Android.
Táto funkcia je podporovaná verziou 3.0 aplikácie ESET Endpoint Security pre Android, pričom dané
zariadenie Android musí byť registrované v režime Vlastník zariadenia.
Pre správu aktualizácií operačného systému na spravovaných zariadeniach vytvorte novú politiku:
1. Kliknite na Politiky > Nová politika.
2. V sekcii Nastavenia vyberte ESET Endpoint Security pre Android (2+).
3. V sekcii Bezpečnosť zariadenia rozbaľte časť Bezpečnosť zariadenia a zapnite možnosť Zapnúť spravovanie
bezpečnosti zariadenia.
4. Pre aktiváciu funkcie správy operačného systému prejdite do sekcie Správa aktualizácií systému a zapnite
možnosť Spravovať aktualizácie systému.
V tejto sekcii môžete nastaviť rôzne pravidlá týkajúce sa aktualizácií operačného systému na vašich spravovaných
zariadeniach Android:
• Politika aktualizácií systému:
oAutomaticky: Aktualizácia operačného systému Android prebehne na zariadení čo najskôr.
oV nastavenom intervale: Aktualizácia operačného systému Android sa spustí len v rámci stanoveného
intervalu údržby, ktorý nastavíte v časti Interval dennej údržby.
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oOdložené o 30 dní: Aktualizácia operačného systému Android sa spustí 30 dní po dátume jej vydania.
• Interval dennej údržby: Nastavte časový interval, počas ktorého sa má na spravovanom zariadení Android
spustiť aktualizácia operačného systému.
• Obdobie pozastavenej údržby: Nastavte časové obdobia, počas ktorých na zariadeniach nemôže prebiehať
aktualizácia.

Scenáre migrácie ESET PROTECT Cloud
Scenáre migrácie týkajúce sa prechodu na ESET PROTECT Cloud
Táto kapitola sa zaoberá migračnými scenármi v súvislosti s prechodom z iných produktov ESET na ESET PROTECT
Cloud. Kliknite na odkaz nižšie, ktorý najlepšie opisuje váš scenár.
1. Mám vo svojej sieti nespravované bezpečnostné produkty ESET pre koncové zariadenia a chcem ich začať
spravovať pomocou ESET PROTECT Cloud.
2. Momentálne spravujem svoju sieť pomocou ESMC 7/ESET PROTECT a chcem prejsť na ESET PROTECT Cloud.

Ak spravujete zariadenia zašifrované prostredníctvom ESET Full Disk Encryption, postupujte podľa
nasledujúcich krokov, aby ste zabránili strate dát na obnovenie šifrovania.
1.Pred spustením migrácie prejdite do sekcie Prehľad stavu > Šifrovanie. Tu môžete exportovať svoje
súčasné dáta na obnovenie ESET Full Disk Encryption.
2.Po dokončení migrácie je potrebné importovať súbor s dátami na obnovenie ESET Full Disk Encryption
do vašej novej konzoly na správu.
Ak tieto kroky nie je možné vykonať, bude potrebné ešte pred začiatkom migrácie spravované zariadenia
dešifrovať. Po dokončení migrácie môžete spravované zariadenia zašifrovať z ESET PROTECT Cloud Web
Console.

Mám vo svojej sieti nespravované bezpečnostné produkty ESET pre
koncové zariadenia a chcem ich začať spravovať pomocou ESET PROTECT
Cloud.
Serverové bezpečnostné produkty ESET verzie 4.5 a staršej verzie nie je možné aktualizovať pomocou
inštalátora Live Installer. Aby ste mohli vykonať aktualizáciu na ESET PROTECT Cloud, musíte mať
nainštalované produkty ESET verzie 6 alebo vyššej verzie.
Kroky popísané nižšie vám pomôžu vyhľadať a pridať nespravované produkty do ESET PROTECT Cloud:
1. Vytvorte si svoju inštanciu ESET PROTECT Cloud.
2. Vytvorte nový inštalátor a vyberte produkt na inštaláciu podľa toho, ktoré produkty pre koncové zariadenia
sa už nachádzajú vo vašej sieti.
3. Nastavenia politík a skupín pre klientske zariadenia je možné definovať v inštalátorovi. Ak nie je vybratá
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žiadna politika ako súčasť inštalátora a žiadna politika nie je aplikovaná na žiadnu skupinu v ESET PROTECT
Cloud, súčasná konfigurácia vašich produktov nebude prepísaná a neskôr ju bude možné exportovať a
konvertovať na politiku.
4. Nasaďte inštalátory vo svojej sieti. Live Installer nainštaluje ESET Management Agenta a aktualizuje vaše
existujúce produkty pre koncové zariadenia.
Live Installer si na stiahnutie potrebných komponentov vyžaduje priame pripojenie na internet. Po
dokončení inštalácie môžete začať používať proxy.
5. Ak inštalácia prebehla úspešne a zariadenia sa už pripájajú k ESET PROTECT Cloud, môžete ich začať
spravovať pomocou nástroja ESET PROTECT Cloud.
6. Ak žiadna politika nebola súčasťou inštalátora ani nebola priradená k žiadnej skupine v ESET PROTECT Cloud,
môžete exportovať konfiguráciu svojich produktov pre koncové zariadenia.
7. Prejdite do sekcie Úlohy a vytvorte novú úlohu Exportovať konfiguráciu spravovaných produktov.
8. V časti Nastavenia vyberte možnosť Produkt: Všetko a ako Cieľ označte všetky zariadenia, z ktorých chcete
exportovať konfiguráciu.
9. Počkajte, kým sa úloha vykoná na všetkých zariadeniach.
10. Pre konkrétne zariadenie kliknite na Podrobnosti > Konfigurácia a otvorte konfiguráciu konkrétneho
produktu pre koncové zariadenia.
11. Tu si môžete skontrolovať exportované nastavenia a ak sú v poriadku, použite možnosť Konvertovať na
politiku.
12. Otvorí sa sprievodca vytvorením novej politiky, kde môžete upraviť Názov politiky a v prípade potreby
zmeniť niektoré nastavenia. Po dokončení kliknite na Dokončiť pre uloženie.
13. Zopakujte tento postup pre každý produkt pre koncové zariadenia.
14. Po skonvertovaní konfigurácií všetkých produktov môžete pokračovať aplikovaním politiky na príslušné
klientske zariadenia, čím dôjde k uzamknutiu nastavení, čo znamená, že používateľ zariadenia ich nebude môcť
zmeniť.

Čiastočná migrácia z ESMC 7/ESET PROTECT na ESET
PROTECT Cloud
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Nie je možné migrovať ERA 6.x Agenty do ESET PROTECT Cloud. Ak máte ERA 6.x Server alebo vo svojej
infraštruktúre stále máte ERA 6.x Agenty, pred migráciou do ERA najskôr aktualizujte svoj server a na
všetkých spravovaných počítačoch aktualizujte ESET Management 6.x Agenty na ESET PROTECT Cloud
Agenty (verzie 7 alebo novšej).
Nie je možné migrovať databázu z ESMC 7/ESET PROTECT servera do ESET PROTECT Cloud.
Čiastočná migrácia zahŕňa migráciu nasledovného:
• ESET Management Agenty (spravované počítače)
• Politiky
Ostatné dáta v databáze nástroja ESMC 7/ESET PROTECT (dynamické skupiny, šablóny dynamických skupín,
reporty, detekcie, oznámenia, úlohy, inštalátory) nebudú migrované.
ESET PROTECT Cloud podporuje iba ESET Inspect Cloud, nie ESET Inspect. V prípade migrácie z ESET
PROTECT na ESET PROTECT Cloud nebudete môcť spravovať ESET Inspect prostredníctvom nástroja ESET
PROTECT Cloud. Môžete však prejsť na ESET Inspect Cloud, ktorý umožňuje správu z ESET PROTECT Cloud.
Kroky popísané nižšie vám pomôžu prejsť z ESMC 7/ESET PROTECT na ESET PROTECT Cloud:
Ak máte účet MSP, postupujte podľa krokov pre migráciu MSP do cloudu.
I. Vytvorenie novej inštancie ESET PROTECT Cloud
II. Migrácia politík z lokálneho ESMC 7/ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud
III. Migrácia ESET Management Agentov (spravovaných počítačov) z lokálneho ESMC 7/ESET PROTECT do ESET
PROTECT Cloud prostredníctvom politiky na migráciu
IV. Nastavenie používateľov ESET PROTECT Cloud na portáli ESET Business Account
V. Pridanie používateľov ESET Business Account do ESET PROTECT Cloud Web Console
Ak spravujete zariadenia zašifrované prostredníctvom ESET Full Disk Encryption, postupujte podľa
nasledujúcich krokov, aby ste zabránili strate dát na obnovenie šifrovania.
1.Pred spustením migrácie prejdite do sekcie Prehľad stavu > Šifrovanie. Tu môžete exportovať svoje
súčasné dáta na obnovenie ESET Full Disk Encryption.
2.Po dokončení migrácie je potrebné importovať súbor s dátami na obnovenie ESET Full Disk Encryption
do vašej novej konzoly na správu.
Ak tieto kroky nie je možné vykonať, bude potrebné ešte pred začiatkom migrácie spravované zariadenia
dešifrovať. Po dokončení migrácie môžete spravované zariadenia zašifrovať z ESET PROTECT Cloud Web
Console.

I. Vytvorenie novej inštancie ESET PROTECT Cloud
Požiadavky
• Účet so superuser oprávneniami na portáli ESET Business Account.
• Vhodná licencia pre ESET PROTECT Cloud.
Ak máte na rovnakú e‑mailovú adresu zaregistrovaný účet EBA aj EMA2, ESET PROTECT Cloud je možné
aktivovať iba z jedného účtu. Aktivovať alebo odstrániť inštanciu budete môcť výhradne z toho účtu (EBA
alebo EMA2), ktorý si vyberiete na vytvorenie inštancie ESET PROTECT Cloud.
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Vytvorenie novej ESET PROTECT Cloud inštancie
1. Otvorte portál ESET Business Account a prihláste sa (prípadne si vytvorte nový účet).
2. Kliknite na Licencie > Zadať licenčný kľúč.

3. V okne Pridať licenciu zadajte svoj licenčný kľúč pre ESET PROTECT Cloud a kliknite na Pridať licenciu.

4. Bude vám doručený overovací e‑mail (ak e‑mail nedostanete, postupujte podľa pokynov v článku Databázy
znalostí). Kliknite na Overiť licenciu.
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5. V Riadiacom paneli kliknite na Aktivovať pod položkou ESET PROTECT Cloud.
Skontrolujte si jazykové nastavenia portálu ESET Business Account. Niektoré prvky v hlavnom okne
programu ESET PROTECT Cloud sú definované počas prvého nastavenia jazyka v portáli ESET Business
Account a nie je možné ich neskôr meniť.
6. Otvorí sa okno Aktivovať ESET PROTECT Cloud. Prečítajte si Podmienky používania a potvrďte ich, ak s nimi
súhlasíte.
7. Pre svoju inštanciu ESET PROTECT Cloud vyberte umiestnenie dátového centra, ktoré je najmenej vzdialené
od vašej spravovanej siete a kliknite na Pokračovať.
Po zvolení umiestnenia dátového centra pre vašu inštanciu ESET PROTECT Cloud už toto nastavenie
nebudete môcť dodatočne zmeniť.
8. Bude vytvorená vaša inštancia ESET PROTECT Cloud. Môžete počkať niekoľko minút, kým bude inštancia
ESET PROTECT Cloud pripravená, prípadne sa môžete odhlásiť a o vytvorení budete informovaný e-mailom.
9. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Môžete tiež kliknúť na Riadiaci panel a následne na možnosť Otvoriť na
dlaždici ESET PROTECT Cloud, čím sa otvorí nove okno ESET PROTECT Cloud Web Console.
ESET PROTECT Cloud zosynchronizuje štruktúru z ESET Business Account so stromom statických skupín v sekcii
Počítače vo webovej konzole.
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II. Migrácia politík z lokálneho ESMC 7/ESET PROTECT do ESET PROTECT
Cloud
Nižšie uvedené kroky popisujú migráciu z ESMC 7.
1. Prihláste sa do svojho lokálneho ESMC 7/ESET PROTECT.
2. Vo svojom lokálnom ESMC 7/ESET PROTECT prejdite do sekcie Politiky > Všetko, označte začiarkavacie pole
v hlavičke tabuľky (prípadne označte začiarkavacie polia vedľa politík, ktoré chcete exportovať) a kliknite na
Akcie > Export.
Neexportujte žiadne politiky pre ESET Management Agenta.
Uistite sa, že pre servery, ku ktorým sa chcete pripojiť, nemáte nastavenú žiadnu politiku agenta
s príznakom Vynútiť.

3. Uložte súbor .dat obsahujúci zoznam politík.
4. V ESET PROTECT Cloud kliknite na Politiky > Akcie > Import, vyberte súbor .dat obsahujúci zoznam politík
exportovaných z ESMC 7/ESET PROTECT v kroku č. 2 a kliknite na Importovať pre vykonanie importu do ESET
PROTECT Cloud.
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5. Importované politiky budú zobrazené v časti Vlastné politiky. Po migrácii počítačov z ESMC 7/ESET PROTECT
do ESET PROTECT Cloud nebudú zachované politiky, ktoré boli priradené k počítačom v ESMC 7/ESET
PROTECT. Po importovaní politík do ESET PROTECT Cloud ich môžete priradiť k počítačom importovaným do
ESET PROTECT Cloud.
Pri aplikovaní politík na počítače buďte opatrný:
a)Vo vašom lokálnom ESMC 7/ESET PROTECT: Vytvorte si zoznam aplikovaných politík s ich poradím pre
každý spravovaný počítač.
b)V ESET PROTECT Cloud: Aplikujte politiky na každý počítač podľa ich nastavenia v lokálnom ESMC 7/ESET
PROTECT.

III. Migrácia ESET Management Agentov (spravovaných počítačov) z
lokálneho ESMC 7/ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud
prostredníctvom politiky na migráciu
1. V ESET PROTECT Cloud Web Console kliknite na Rýchle odkazy > Stiahnuť migračnú politiku a uložte si
súbor .dat.
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2. Vo svojom lokálnom ESMC 7/ESET PROTECT kliknite na Politiky > Import. Vyberte stiahnutý súbor .dat z
predchádzajúceho kroku a kliknite na Importovať.

3. Prejdite do sekcie Vlastné politiky a vyberte importovanú politiku na migráciu.
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Otestujte migráciu na menšej vzorke počítačov
Odporúčame najskôr premigrovať niekoľko počítačov, ku ktorým máte fyzický prístup. Presvedčte sa, že sa
dokážu pripájať k ESET PROTECT Cloud, a až potom pokračujte v migrácii všetkých ostatných počítačov.
4. Kliknite na Priradiť > Priradiť skupiny.
5. Vyberte statickú skupinu Všetko a kliknite na OK.
• Politiku na migráciu aplikujte na statickú skupinu Všetko, aby ste zaistili migráciu všetkých spravovaných
počítačov.
• Po migrácii sa všetky počítače zobrazia v statickej skupine Stratené a nájdené v ESET PROTECT Cloud.
• Ak ste MSP s multitenantnou konfiguráciou, zopakujte tieto kroky pre každú statickú skupinu, aby ste
zaistili, že zmigrované počítače budú v správnych statických skupinách:
a)Vyberte statickú skupinu.
b)Premigrujte počítače v skupine.
c)Presuňte zmigrované počítače do zodpovedajúcej statickej skupiny v ESET PROTECT Cloud.
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6. Pre aplikovanie politiky kliknite na tlačidlo Dokončiť.
7. Prihláste sa do ESET PROTECT Cloud Web Console. V sekcii Počítače uvidíte počítače premigrované z ESMC
7/ESET PROTECT. Je možné, že bude potrebné chvíľu počkať, kým sa všetky počítače z ESMC 7/ESET PROTECT
začnú pripájať k ESET PROTECT Cloud.
8. Po migrácii počítačov z ESMC 7/ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud je na týchto počítačoch potrebné
znovu aktivovať bezpečnostné produkty ESET (t. j. aktivovať spravované počítače licenciami spravovanými cez
ESET PROTECT Cloud):
a.V ESET PROTECT Cloud Web Console kliknite na Riadiaci panel > karta Počítače > kliknite na červené
miesto grafu Najčastejšie problémy s počítačom a vyberte možnosť Aktivovať produkt.
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b.V Nastaveniach vyberte licenciu pre bezpečnostný produkt ESET, skontrolujte cieľové počítače v sekcii
Cieľ a kliknite na Dokončiť.
V prípade, že počítače používajú rôzne bezpečnostné produkty ESET (napr. produkty pre koncové
zariadenia, ako aj serverové produkty), musíte zopakovať proces aktivácie a vybrať príslušnú licenciu pre
každú kategóriu bezpečnostných produktov ESET.
c.Počkajte niekoľko minút, kým sa aktivujú bezpečnostné produkty ESET.

IV. Nastavenie používateľov ESET PROTECT Cloud na portáli ESET Business
Account
V. Pridanie používateľov ESET Business Account do ESET PROTECT Cloud
Web Console

Ukončenie používania ESET PROTECT Cloud
Existujú dve správne možnosti, ako ukončiť spravovanie vašej siete pomocou ESET PROTECT Cloud:
a) úplne odstrániť všetky bezpečnostné produkty ESET a ESET Management Agenty a následne vyradiť z prevádzky
inštanciu ESET PROTECT Cloud,
b) pokračovať v používaní bezpečnostných produktov ESET, ale zároveň odstrániť ESET Management Agenta a
inštanciu ESET PROTECT Cloud (pri tomto scenári prejdite na časť Odstráňte ESET Management Agenta nižšie).
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Odstránenie bezpečnostných produktov ESET z vašej siete
1. Na klientskych zariadeniach obnovte predvolené nastavenia alebo ich odomknite v politikách.
a.Odstráňte všetky Vlastné politiky aplikované na klientske zariadenia.
b.V rámci všetkých Vstavaných politík označte politiku, kliknite na kartu Klienty a pozrite sa, či sú
niektoré z týchto politík priradené k počítačom vo vašej sieti.

2. Na klientskych zariadeniach zmeňte nastavenie hesla na predvolenú hodnotu.
a.Vytvorte novú politiku a prejdite do Politika bezpečnostného produktu > Používateľské rozhranie >
Nastavenia prístupu.
b.Ponechajte možnosť Ochrana nastavení heslom vypnutú a použite
heslo.

Vynútiť vedľa položky Nastaviť

c.Priraďte túto politiku ku všetkým zariadeniam vo vašej sieti. Týmto dôjde k odstráneniu ochrany
heslom pre pokročilé nastavenia na vašich bezpečnostných produktoch pre koncové zariadenia.
3. Dešifrujte všetky pracovné stanice zašifrované prostredníctvom ESET Full Disk Encryption.
Ak ostane niektorá pracovná stanica po vymazaní inštancie ESET PROTECT Cloud zašifrovaná, neexistuje
spôsob, ako ju dešifrovať (ak ste si vopred nestiahli dáta na obnovenie). V takomto prípade vám nemôže
pomôcť ani technická podpora spoločnosti ESET.
4. Podľa potreby odstráňte bezpečnostné produkty z klientskych zariadení. Bezpečnostné produkty môžete
však nechať aj nainštalované a budú poskytovať ochranu aj v prípade, že nie sú spravované.
Na odinštalovanie všetkých bezpečnostných produktov vo svojej sieti použite úlohu Odinštalovanie softvéru.
a.Prejdite do sekcie Úlohy > Nová.
b.V sprievodcovi vytvorením novej úlohy v sekcii Základné vyplňte Názov a Popis a v roletovom menu
Úloha vyberte možnosť Odinštalovanie softvéru.
c.V sekcii Nastavenia vyberte v roletovom menu Odinštalovať aplikáciu, ktorá sa má odinštalovať.
V časti Názov balíka kliknite na Vyberte si balík na odinštalovanie, vyberte bezpečnostný produkt, ktorý
chcete odinštalovať, a kliknite na OK.
d.Pod Verziou balíka kliknite na Odinštalovať všetky verzie balíka, aby sa predišlo problémom s
odinštalovaním rôznych verzií bezpečnostných produktov na klientskych počítačoch vo vašej sieti.
e.Označte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre úplné dokončenie procesu
odinštalovania a potom kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy.
f.Kliknite na Vytvoriť spúšťač pre výber cieľa pre danú úlohu. Kliknite na Pridať skupiny a ako cieľ
vyberte skupinu Všetko. Vyberte vhodný spúšťač a kliknite na Dokončiť pre spustenie úlohy.

Skontrolujte, či bola úloha správne vykonaná na všetkých zariadeniach a zopakujte tento proces pre každý typ
bezpečnostného produktu vo vašej sieti.
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Odstránenie ESET Management Agenta z vašej siete
Pre čo najefektívnejšie odstránenie všetkých ESET Management Agentov vo vašej sieti skontrolujte, či sú všetky
dotknuté zariadenia zapnuté a pripájajú sa k ESET PROTECT Cloud.
1. Vráťte Ochranu nastavení heslom na predvolené hodnoty (len na systéme Windows).
a.Vytvorte novú politiku pre ESET Management Agenta.
b.Prejdite do Pokročilých nastavení a v časti Nastavenia nastavte príznak
nastavení heslom.

Vynútiť pre možnosť Ochrana

c.Priraďte politiku ku skupine Všetko a kliknite na Dokončiť.
2. Skontrolujte, či sa politika aplikovala. Po úspešnom aplikovaní politiky na všetky klientske zariadenia
odstráňte ESET Management Agenta z počítačov vo vašej sieti. Môžete na to použiť úlohu Ukončenie
spravovania (odinštalovanie ESET Management Agenta). Priraďte túto úlohu ku všetkým počítačom vo vašej
sieti.
3. Počkajte, kým sa úloha vykoná na všetkých zariadeniach.
4. Odstráňte všetky zariadenia v sekcii Počítače v rámci ESET PROTECT Cloud.
Ak sa žiadne zariadenie znovu nezobrazí v konzole počas nasledujúcich 10 minút, úspešne ste odstránili všetky
ESET Management Agenty zo svojej siete.

Odstránenie inštancie ESET PROTECT Cloud
1. Prihláste sa do svojho účtu ESET Business Account.
2. V hlavnom Riadiacom paneli prejdite na dlaždicu ESET PROTECT Cloud.
3. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa na dlaždici ESET PROTECT Cloud a zvoľte možnosť Odstrániť ESET
PROTECT Cloud.
4. Zadajte svoje heslo a kliknite na Vymazať. Vaša inštancia ESET PROTECT Cloud bude odstránená.

Vypršanie poslednej ESET PROTECT Cloud licencie
Táto kapitola sa venuje nasledujúcim scenárom týkajúcich sa licencie:
• Čo sa stane s inštanciou ESET PROTECT Cloud pred a po vypršaní poslednej licencie, ktorá sa vzťahuje na
tento produkt.
• Čo sa stane po odstránení poslednej licencie, ktorá sa vzťahuje na ESET PROTECT Cloud, z portálu ESET
Business Account.

Čo sa stane s inštanciou ESET PROTECT Cloud pred a po vypršaní poslednej licencie, ktorá sa vzťahuje na tento
produkt?
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Keď sa vaša licencia bude blížiť k vypršaniu, v rozhraní portálu ESET Business Account sa zobrazí upozornenie. Ak
uplynie dátum platnosti licencie a licenciu ste si neobnovili ani ste si neaktivovali novú licenciu, v portáli ESET
Business Account sa zobrazí upozornenie o uplynutí platnosti licencie. Ak nie je k dispozícii vhodná licencia, v
portáli ESET Business Account sa zobrazí upozornenie, že vaša licencia bude o 14 dní pozastavená a zároveň vám
bude doručený e-mail na adresu uvedenú vo vašom účte správcu.
K dispozícii máte 14-dňovú odkladaciu lehotu, počas ktorej si môžete po vypršaní svoju licenciu obnoviť. Po
uplynutí polovice tejto lehoty budete upozornený v portáli ESET Business Account aj prostredníctvom e-mailu. Po
14 dňoch bude váš produkt ESET PROTECT Cloud pozastavený.
Inštancia bude nedostupná a nefunkčná. Pozastavená inštancia ESET PROTECT Cloud však ostane uložená a po
pridaní novej licencie ESET PROTECT Clouddo portálu ESET Business Account bude opäť dostupná. Vaša inštancia
ESET PROTECT Cloud môže byť pozastavená maximálne 30 dní. Po uplynutí tejto doby bude inštancia spolu so
všetkými súvisiacimi údajmi natrvalo odstránená.
Ak vaša inštancia vstúpi do pozastaveného stavu a do jej odstránenia zostáva 14 dní, budete upozornený v portáli
ESET Business Account aj prostredníctvom e-mailu. Na obnovenie prístupu k svojej inštancii ESET PROTECT Cloud
si musíte aktivovať novú licenciu.

Čo sa stane po odstránení poslednej licencie, ktorá sa vzťahuje na ESET PROTECT Cloud, z portálu ESET Business
Account?
Ak sa v portáli ESET Business Account nenachádza žiadna vhodná licencia, vaša inštancia ESET PROTECT Cloud
bude pozastavená.
Inštancia bude nedostupná a nefunkčná. Pozastavená inštancia ESET PROTECT Cloud však ostane uložená a po
pridaní novej licencie ESET PROTECT Clouddo portálu ESET Business Account bude opäť dostupná. Vaša inštancia
ESET PROTECT Cloud môže byť pozastavená maximálne 30 dní. Po uplynutí tejto doby bude inštancia spolu so
všetkými súvisiacimi údajmi natrvalo odstránená.
Ak vaša inštancia vstúpi do pozastaveného stavu a do jej odstránenia zostáva 14 dní, budete upozornený v portáli
ESET Business Account aj prostredníctvom e-mailu. Na obnovenie prístupu k svojej inštancii ESET PROTECT Cloud
si musíte aktivovať novú licenciu.

Automatické aktualizácie
Existuje niekoľko typov automatických aktualizácií produktov ESET:
• Automatická aktualizácia ESET Management Agenta
• Automatické aktualizácie bezpečnostných produktov ESET
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Pozrite si tiež informácie o životnom cykle produktov ESET určených pre firmy.
Prečítajte si tiež článok: Aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi aktualizácií produktu ESET?
Automatické aktualizácie nefungujú, ak používate offline repozitár, ktorý neobsahuje metadáta (napríklad
ak ste skopírovali inštalátory na zdieľaný sieťový disk). Na vytvorenie offline repozitára, ktorý podporuje
automatické aktualizácie, použite nástroj Mirror Tool. Offline repozitár vytvorený cez Mirror Tool
distribuuje automatické aktualizácie naraz do celej siete (online repozitár distribuuje automatické
aktualizácie postupne).

Automatická aktualizácia ESET Management Agenta
ESET PROTECT Cloud poskytuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agenta na spravovaných počítačoch.

Požiadavky na automatickú aktualizáciu ESET Management Agenta
Operačný systém Verzia ESET Management Agenta
Windows

7.2.1266.0 a novšie verzie

Linux

7.2.2233.0 a novšie verzie

macOS

7.2.3261.0 a novšie verzie

Ako funguje automatická aktualizácia ESET Management Agenta
• Automatická aktualizácia agenta je predvolene zapnutá a nie je možné ju vypnúť.
• Automatická aktualizácia ESET Management Agenta sa spustí asi o dva týždne po pridaní novej verzie ESET
Management Agenta do repozitára.
Ak je k dispozícii novšia verzia ESET Management Agenta a k automatickej aktualizácii ešte nedošlo, môžete
ju spustiť manuálne z Riadiaceho panela > Stav verzie súčastí.
Môžete tiež použiť klientsku úlohu Aktualizácia agenta.
• Automatická aktualizácia je navrhnutá tak, aby sa zaistil postupný proces prechodu na vyššiu verziu počas
dlhšieho obdobia s cieľom zabrániť zvýšenému zaťaženiu siete a spravovaných počítačov.
• Automatické aktualizácie nefungujú, ak používate offline repozitár, ktorý neobsahuje metadáta (napríklad
ak ste skopírovali inštalátory na zdieľaný sieťový disk). Na vytvorenie offline repozitára, ktorý podporuje
automatické aktualizácie, použite nástroj Mirror Tool. Offline repozitár vytvorený cez Mirror Tool distribuuje
automatické aktualizácie naraz do celej siete (online repozitár distribuuje automatické aktualizácie
postupne).

Automatické aktualizácie bezpečnostných produktov
ESET
ESET PROTECT Cloud zahŕňa funkciu, ktorá zaisťuje, aby boli bezpečnostné produkty ESET nainštalované na vašich
spravovaných počítačoch vždy aktualizované na najnovšiu verziu.
Automatické aktualizácie produktu sú v novo nasadenej inštancii ESET PROTECT Cloud automaticky zapnuté.
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• Funkciu Automatické aktualizácie je možné využívať len s podporovanými bezpečnostnými produktmi
ESET. Pozrite si zoznam firemných produktov ESET, ktoré podporujú automatické aktualizácie. Ostatné
bezpečnostné produkty ESET momentálne nepodporujú funkciu automatických aktualizácií, no
v budúcnosti do nich bude pridaná.
• Automatické aktualizácie môžete nastaviť prostredníctvom politiky.
• Pozrite si tiež kapitolu Najčastejšie otázky o automatických aktualizáciách. K prvej automatickej
aktualizácii dôjde po vydaní novej verzie pôvodného buildu 9.x (napríklad9.1 alebo 9.0.xxxx.y, kde verzia
xxxx je novšia než prvý build 9.x). V záujme zabezpečenia maximálnej stability aktualizácií sa automatické
aktualizácie produktov distribuujú s istým oneskorením po globálnom vydaní novej verzie bezpečnostného
produktu ESET. Medzitým môže byť bezpečnostný produkt ESET vo Web Console hlásený ako neaktuálny.
• Prečítajte si tiež článok: Aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi aktualizácií produktu ESET?
• Automatické aktualizácie nefungujú, ak používate offline repozitár, ktorý neobsahuje metadáta
(napríklad ak ste skopírovali inštalátory na zdieľaný sieťový disk). Na vytvorenie offline repozitára, ktorý
podporuje automatické aktualizácie, použite nástroj Mirror Tool. Offline repozitár vytvorený cez Mirror
Tool distribuuje automatické aktualizácie naraz do celej siete (online repozitár distribuuje automatické
aktualizácie postupne).
Postupujte podľa jednej z nižšie uvedených možností a aktualizujte bezpečnostné produkty ESET vo vašej
sieti na verziu, ktorá podporuje automatické aktualizácie:
• Použite akciu na jedno kliknutie v sekcii Riadiaci panel > Prehľad stavu > Stav verzie súčastí > kliknite na
stĺpcový graf a vyberte možnosť Aktualizovať nainštalované súčasti ESET.
• V sekcii Počítače kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa statickej skupiny Všetko a vyberte možnosť
Úlohy > Aktualizácia > Aktualizovať produkty ESET.
• Použite klientsku úlohu Inštalácia softvéru.
Bezpečnostné produkty ESET je možné aktualizovať na najnovšiu verziu dvoma spôsobmi:
• Klientska úloha Inštalácia softvéru
• Funkcia Automatické aktualizácie
Rozdiely medzi klientskou úlohou Inštalácia softvéru a funkciou Automatické aktualizácie:
Proces aktualizácie

Reštart po aktualizácii

Budúce aktualizácie

Klientska úloha Pri aktualizácii sa
Z bezpečnostných dôvodov si
Inštalácia
bezpečnostný produkt aktualizácia bezpečnostného produktu
softvéru
ESET preinštaluje.
ESET vyžaduje okamžitý reštart počítača
(aby sa zaistila plná funkčnosť
aktualizovaného bezpečnostného
produktu ESET).

Manuálne – Správca musí
každú ďalšiu aktualizáciu
spustiť pomocou klientskej
úlohy Inštalácia softvéru –
pozrite si dostupné možnosti
vyššie.

Automatické
aktualizácie

Automatické – Podporované
bezpečnostné produkty ESET
sa automaticky aktualizujú
po vydaní novej verzie
(aktualizácie sa distribuujú
s istým oneskorením
z dôvodu stability).
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Proces aktualizácie
nezahŕňa
preinštalovanie
bezpečnostného
produktu ESET.

Aktualizácia bezpečnostného produktu
ESET si vyžaduje reštart počítača, no nie
okamžite. Aktualizácia sa prejaví po
najbližšom reštarte počítača. Správca
môže z ESET PROTECT Cloud Web
Console vynútiť aktualizáciu a vzdialene
reštartovať počítač pomocou klientskej
úlohy Vypnúť počítač so zvolenou
možnosťou Reštart počítača.

Nastavenie automatických aktualizácií produktu
Automatické aktualizácie môžete nastaviť pomocou politiky pre funkciu Automatické aktualizácie, ktorá sa
vzťahuje na kompatibilné bezpečnostné produkty ESET, pričom ako cieľ má predvolene nastavenú statickú
skupinu Všetko.

Zmena cieľov vstavanej politiky pre Automatické aktualizácie:
V ESET PROTECT Cloud Web Console prejdite do sekcie Politiky, rozbaľte Vstavané politiky, kliknite na príslušnú
politiku, zvoľte
Zmeniť priradenie, zmeňte ciele politiky a kliknite na Dokončiť.

Nastavenie automatických aktualizácií:
Vytvorte novú politiku Automatické aktualizácie, aby ste mohli upraviť jej nastavenia.
1. V ESET PROTECT Cloud Web Console kliknite na Politiky > Nová politika > Nastavenia.
2. Z roletového menu vyberte Automatické aktualizácie a upravte nastavenia politiky:
• Automatické aktualizácie – funkcia automatických aktualizácií je predvolene zapnutá.

Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie, použite prepínacie tlačidlo vedľa funkcie Automatické
aktualizácie. Prečítajte si tiež článok o tom, ako vypnúť automatické aktualizácie.

• Zastaviť aktualizácie na verzii – voliteľne môžete vybrať verziu bezpečnostného produktu ESET, na ktorej
sa majú automatické aktualizácie zastaviť:
oKliknite na Vybrať z repozitára a zvoľte preferovanú verziu.
oPri zadávaní verzie môžete použiť zástupný znak * (napr. 9.*/9.0.*/9.0.2028.*).
Napríklad, ak napíšete 9.0.*, nainštalované budú všetky opravy, ktoré sa urobili a vydali v rámci vedľajšej
verzie 9.0.

Toto nastavenie sa nevzťahuje na aktualizácie zaisťujúce bezpečnosť a stabilitu, ktoré sa nainštalujú
automaticky bez ohľadu na zvolenú verziu či nastavenie automatických aktualizácií.
Prečítajte si tiež článok: Aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi aktualizácií produktu ESET?

3. Po kliknutí na Priradiť môžete vybrať ciele politiky (skupiny alebo jednotlivé počítače).
Uistite sa, že vstavaná politika automatických aktualizácií neprepíše vami upravené nastavenia v politike
pre Automatické aktualizácie. Viac informácií si môžete prečítať v kapitole o uplatňovaní politík na
klientskych zariadeniach.
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4. Kliknite na Dokončiť.

O programe ESET PROTECT Cloud
Okno O programe otvoríte kliknutím na Pomocník > O programe. V tomto okne nájdete podrobné informácie o
verzii programu ESET PROTECT Cloud. Vrchná časť okna obsahuje informácie o počte pripojených klientskych
zariadení a počte aktívnych licencií.
Pri kontaktovaní technickej podpory spoločnosti ESET je potrebné identifikovať svoju ESET PROTECT Cloud
inštanciu poskytnutím čísla UUID. Číslo UUID vašej inštancie možno nájsť v sekcii Pomocník > O programe >
ID, prípadne v portáli ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator v časti Pomocník > O aplikácii
> ID ESET PROTECT Cloud.

Zabezpečenie ESET PROTECT Cloud
Úvod
Účelom tohto dokumentu je zhrnúť bezpečnostné postupy a bezpečnostné kontroly uplatňované v rámci ESET
PROTECT Cloud. Bezpečnostné postupy a kontroly sú navrhnuté tak, aby chránili dôvernosť, integritu
a dostupnosť informácií o zákazníkoch. Upozorňujeme, že bezpečnostné postupy a kontroly sa môžu meniť.

Rozsah
Tento dokument popisuje bezpečnostné postupy a bezpečnostné kontroly týkajúce sa infraštruktúry ESET
PROTECT Cloud, ako aj infraštruktúry, organizácie, personálu a prevádzkových procesov spojených s ESET Business
Account (ďalej iba „EBA“) a ESET MSP Administrator (ďalej iba „EMA“). Bezpečnostné postupy a kontroly
zahŕňajú:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Politiky informačnej bezpečnosti
Organizácia informačnej bezpečnosti
Ľudské zdroje a bezpečnosť
Správa aktív
Kontrola prístupu
Kryptografia
Fyzické zabezpečenie a ochrana prostredia
Bezpečnosť operácií
Bezpečnosť sieťovej komunikácie
Akvizícia, vývoj a údržba systému
Dodávateľský vzťah
Správa incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti
Aspekty informačnej bezpečnosti v rámci správy kontinuity prevádzky
Súlad s požiadavkami

Bezpečnostný koncept
Spoločnosť ESET, spol. s r. o., je držiteľom certifikátu ISO 27001:2013 s integrovaným systémom správy, ktorý
pokrýva služby ESET PROTECT Cloud, EBA a EMA.
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Preto koncept informačnej bezpečnosti používa štandard ISO 27001 na implementáciu bezpečnostnej stratégie
viacvrstvovej ochrany pri aplikovaní bezpečnostných kontrol na vrstve siete, operačných systémov, databáz,
aplikácií, personálu a operačných procesov. Použité bezpečnostné postupy a bezpečnostné kontroly sa majú
navzájom prekrývať a dopĺňať.

Bezpečnostné postupy a kontroly
1. Politiky informačnej bezpečnosti
Spoločnosť ESET uplatňuje politiky informačnej bezpečnosti, ktoré pokrývajú všetky aspekty štandardu ISO 27001
vrátane riadenia informačnej bezpečnosti a bezpečnostných kontrol a postupov. Politiky sa každoročne
prehodnocujú a po výrazných zmenách aj aktualizujú, čo vedie k ich kontinuálnej vhodnosti, primeranosti
a účinnosti.
Spoločnosť ESET vykonáva každoročnú revíziu týchto politík a interné bezpečnostné kontroly s cieľom zaistiť s nimi
súlad. V prípade nedodržiavania politík informačnej bezpečnosti sú zamestnanci spoločnosti ESET vystavení
disciplinárnemu konaniu a dodávatelia zmluvným sankciám alebo až výpoveďou zmluvy.

2. Organizácia informačnej bezpečnosti
Organizácia informačnej bezpečnosti služby ESET PROTECT Cloud pozostáva z viacerých tímov a jednotlivcov
zaoberajúcich sa informačnou bezpečnosťou a oblasťou IT vrátane:
výkonného manažmentu spoločnosti ESET,
interných bezpečnostných tímov spoločnosti ESET,
IT tímov zaoberajúcich sa firemnými aplikáciami,
ostatných podporných tímov.
Záväzky a úlohy v oblasti informačnej bezpečnosti sa prideľujú v súlade so zavedenými politikami informačnej
bezpečnosti. Interné procesy sú identifikované a posudzované z hľadiska rizík vyplývajúcich z neoprávnenej alebo
neúmyselnej modifikácie či zneužitia aktív spoločnosti ESET. Pri rizikových alebo citlivých činnostiach v spojení
s internými procesmi sa na zmiernenie rizika uplatňuje zásada rozdelenia povinností.
Právny tím spoločnosti ESET je zodpovedný za kontakt so štátnymi orgánmi vrátane slovenských regulačných
orgánov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Interný bezpečnostný tím spoločnosti
ESET je zodpovedný za kontakt so záujmovými skupinami, ako napríklad ISACA. Tím výskumníkov spoločnosti ESET
je zodpovedný za komunikáciu s ostatnými spoločnosťami zameranými na bezpečnosť a so širšou komunitou
z oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Informačná bezpečnosť sa pri riadení projektov zohľadňuje pomocou aplikovaného rámca riadenia projektov
od koncepcie až po dokončenie projektu.
Práca na diaľku a práca z domu sú kryté politikou implementovanou na mobilných zariadeniach, ktorá zahŕňa
používanie silnej kryptografickej ochrany údajov na mobilných zariadeniach počas prenosu cez nedôveryhodné
siete. Bezpečnostné kontroly na mobilných zariadeniach sú navrhnuté tak, aby fungovali nezávisle od interných
sietí a interných systémov spoločnosti ESET.

3. Ľudské zdroje a bezpečnosť
Spoločnosť ESET používa štandardné postupy v oblasti ľudských zdrojov vrátane politík určených na dodržiavanie
informačnej bezpečnosti. Tieto postupy sa vzťahujú na celý životný cyklus zamestnanca a platia pre všetky tímy,
ktoré majú prístup k prostrediu ESET PROTECT Cloud.
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4. Správa aktív
Infraštruktúra ESET PROTECT Cloud je zahrnutá v inventároch aktív spoločnosti ESET s výhradným vlastníctvom
a pravidlami uplatňovanými podľa typu a citlivosti aktív. Spoločnosť ESET má definovanú internú klasifikačnú
schému. Všetky údaje a konfigurácie spojené s ESET PROTECT Cloud sú klasifikované ako dôverné.

5. Kontrola prístupu
Politika kontroly prístupu spoločnosti ESET upravuje každý prístup v rámci ESET PROTECT Cloud. Kontrola prístupu
sa nastavuje na úrovni infraštruktúry, sieťových služieb, operačného systému, databázy a aplikácie. Správa
úplného prístupu používateľov na úrovni aplikácie je autonómna. Prihlásenie jedným vstupom v rámci služieb
ESET PROTECT Cloud a ESET Business Account je riadené centrálnym poskytovateľom identity, ktorý zabezpečuje,
že používateľ má prístup len k oprávnenému nájomníkovi. Aplikácia používa štandardné povolenia ESET PROTECT
Cloud s cieľom presadiť pre nájomníka kontrolu prístupu na základe rolí.
Prístup k backendu je obmedzený výlučne na oprávnené osoby a roly. Na správu prístupu zamestnancov
spoločnosti ESET k infraštruktúre a sieťam služby ESET PROTECT Cloud sa používajú štandardné procesy ESET
pre (de)registráciu používateľov, ich pridávanie alebo odoberanie, správu oprávnení a kontrolu prístupových práv
používateľov.
Na ochranu prístupu ku všetkým údajom týkajúcim sa služby ESET PROTECT Cloud sa používa silné overovanie.

6. Kryptografia
Silná kryptografia slúži na šifrovanie uložených a prenášaných údajov s cieľom ochrániť údaje v rámci služby ESET
PROTECT Cloud. Certifikáty pre verejné služby vydáva všeobecne uznávaná a dôveryhodná certifikačná autorita.
Kľúče v rámci infraštruktúry ESET PROTECT Cloud sa spravujú prostredníctvom internej infraštruktúry verejných
kľúčov spoločnosti ESET. Údaje uložené v databáze sú chránené šifrovacími kľúčmi generovanými cloudom. Všetky
zálohované údaje sú chránené spravovanými kľúčmi ESET.

7. Fyzické zabezpečenie a ochrana prostredia
Keďže ESET PROTECT Cloud a ESET Business Account sú cloudové služby, spoliehame sa na cloudovú platformu
Microsoft Azure, ktorá zaisťuje fyzické zabezpečenie a ochranu prostredia. Microsoft Azure používa certifikované
dátové centrá a spoľahlivo chráni uložené údaje. Fyzické umiestnenie dátového centra závisí od výberu oblasti
zákazníka. Silná kryptografia slúži na ochranu používateľských dát počas prenosu mimo cloudového prostredia
(napríklad počas prenosu do fyzického záložného úložiska dát).

8. Bezpečnosť operácií
Služba ESET PROTECT Cloud je prevádzkovaná automatizovanými prostriedkami na základe prísnych
prevádzkových postupov a konfiguračných šablón. Všetky zmeny vrátane zmien konfigurácie a nasadzovania
nových balíkov sa pred nasadením do produkcie schvaľujú a testujú v špecializovanom testovacom prostredí.
Vývojové, testovacie a produkčné prostredia sú navzájom oddelené. Údaje služby ESET PROTECT Cloud sú
dostupné len v produkčnom prostredí.
Prostredie služby ESET PROTECT Cloud je sledované pomocou prevádzkového monitorovania s cieľom rýchlo
identifikovať problémy a zabezpečiť dostatočnú kapacitu všetkých služieb na úrovni siete a hostiteľa.
Všetky konfiguračné údaje sú uložené v našich pravidelne zálohovaných úložiskách, aby bolo možné automaticky
obnoviť konfiguráciu prostredia. Zálohované údaje služby ESET PROTECT Cloud sa ukladajú lokálne aj externe.
Zálohy sú šifrované a pravidelne testované na obnoviteľnosť v rámci testovania kontinuity prevádzky.
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Audit systémov sa vykonáva podľa interných noriem a usmernení. Záznamy a udalosti z infraštruktúry,
operačného systému, databázy, aplikačných serverov a bezpečnostných kontrol sa zhromažďujú nepretržite. IT
a interné bezpečnostné tímy následne tieto záznamy spracúvajú s cieľom identifikovať prevádzkové
a bezpečnostné anomálie a incidenty týkajúce sa informačnej bezpečnosti.
Spoločnosť ESET sa riadi všeobecným technickým procesom správy zraniteľností na riešenie výskytu zraniteľností
v infraštruktúre spoločnosti ESET vrátane ESET PROTECT Cloud a ďalších produktov ESET. Tento proces zahŕňa
proaktívnu kontrolu zraniteľností a opakované penetračné testovanie infraštruktúry, produktov a aplikácií.
Spoločnosť ESET má zavedené interné smernice pre bezpečnosť internej infraštruktúry, sietí, operačných
systémov, databáz, aplikačných serverov a aplikácií. Ich dodržiavanie sa kontroluje prostredníctvom technického
monitorovania súladu a nášho interného bezpečnostného auditu.

9. Bezpečnosť sieťovej komunikácie
Prostredie ESET PROTECT Cloud je segmentované prostredníctvom natívnej cloudovej segmentácie, pričom
prístup k sieti je obmedzený len na nevyhnutné služby v rámci sieťových segmentov. Dostupnosť sieťových služieb
je zabezpečená pomocou natívnych cloudových kontrol, ako sú zóny dostupnosti, vyrovnávanie zaťaženia
a redundancia. Nasadia sa špeciálne komponenty na vyrovnávanie zaťaženia a overovanie sieťovej komunikácie
medzi koncovými zariadeniami a inštanciou služby ESET PROTECT Cloud. Sieťová komunikácia je nepretržite
monitorovaná z hľadiska prevádzkových a bezpečnostných anomálií. Potenciálne útoky je možné vyriešiť
pomocou natívnych cloudových kontrol alebo nasadených bezpečnostných riešení. Všetka sieťová komunikácia je
šifrovaná prostredníctvom všeobecne dostupných techník vrátane protokolu IPsec a TLS.

10. Akvizícia, vývoj a údržba systému
Vývoj systémov služby ESET PROTECT Cloud prebieha v súlade s politikou vývoja bezpečnostného softvéru
spoločnosti ESET. Interné bezpečnostné tímy sú súčasťou projektu vývoja služby ESET PROTECT Cloud
od počiatočnej fázy a dohliadajú na všetky aspekty vývoja a údržby. Interný bezpečnostný tím stanovuje
a kontroluje plnenie bezpečnostných požiadaviek v rôznych fázach vývoja softvéru. Bezpečnosť všetkých služieb,
vrátane tých novo vyvinutých, sa od ich vydania nepretržite testuje.

11. Dodávateľský vzťah
Príslušný dodávateľský vzťah prebieha podľa platných smerníc spoločnosti ESET, ktoré upravujú celú správu
vzťahov a zmluvné požiadavky z hľadiska informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Kvalita
a bezpečnosť služieb poskytovaných poskytovateľom kritických služieb sa pravidelne vyhodnocuje.
Spoločnosť ESET pre ESET PROTECT Cloud využíva taktiež právo na prenosnosť údajov s cieľom vyhnúť sa závislosti
od poskytovateľa.

12. Správa incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti
Správa incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti pre službu ESET PROTECT Cloud je podobná riadeniu
ostatných infraštruktúr ESET a opiera sa o definované postupy riešenia incidentov. Úlohy v rámci riešenia
incidentov sú zadefinované a rozdelené medzi viaceré tímy z oblasti IT, bezpečnosti, právnych služieb, ľudských
zdrojov, vzťahov s verejnosťou a výkonného manažmentu. Priradenie tímu na riešenie incidentu závisí
od roztriedenia incidentov interným bezpečnostným tímom. Tento tím zabezpečí koordináciu ostatných tímov,
ktoré incident riešia. Interný bezpečnostný tím je tiež zodpovedný za zhromažďovanie dôkazov k incidentu
a získaných poznatkov. Vznik incidentu a jeho riešenie sa oznamuje dotknutým stranám. Právny tím spoločnosti
ESET je v prípade potreby zodpovedný za nahlásenie incidentu regulačným orgánom v súlade so všeobecným
nariadením o ochrane údajov (GDPR) a aktom EÚ o kybernetickej bezpečnosti transponujúcim smernicu
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o bezpečnosti sietí a informačných systémov (NIS).

13. Aspekty informačnej bezpečnosti v rámci správy kontinuity prevádzky
Kontinuita prevádzky služby ESET PROTECT Cloud je zakódovaná v robustnej architektúre, ktorá maximalizuje
dostupnosť poskytovaných služieb. V prípade úplného zlyhania všetkých redundantných uzlov pre súčasti ESET
PROTECT Cloud alebo službu ESET PROTECT Cloud je možná kompletná obnova zo zálohovaných a konfiguračných
údajov. Proces obnovy sa pravidelne testuje.

14. Súlad s požiadavkami
Dodržiavanie zmluvných požiadaviek a požiadaviek vychádzajúcich z právnych predpisov pre službu ESET PROTECT
Cloud sa pravidelne vyhodnocuje a kontroluje podobne ako iné infraštruktúry a procesy spoločnosti ESET, pričom
sa tiež neustále prijímajú nevyhnutné kroky pre zabezpečenie súladu s požiadavkami. Spoločnosť ESET je
registrovaná ako poskytovateľ digitálnych služieb v oblasti cloud computingu, kam spadajú viaceré služby
spoločnosti ESET vrátane ESET PROTECT Cloud. Upozorňujeme, že aktivity spoločnosti ESET zamerané
na dodržiavanie požiadaviek nemusia nevyhnutne znamenať, že požiadavky zákazníkov v tejto oblasti sú
kompletne splnené.

Podmienky používania
S účinnosťou od 28. apríla 2022 | Zobraziť predchádzajúcu verziu podmienok používania | Porovnať zmeny
Tieto podmienky používania (ďalej iba „podmienky“) predstavujú špeciálnu zmluvu medzi spoločnosťou ESET,
spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapísanou v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532 („ESET“ alebo „poskytovateľ“) a vami,
fyzickou alebo právnickou osobou („vy“ alebo „používateľ“) pristupujúcou do účtu na účel jeho správy, ESET
PROTECT Cloud a používa online služby vlastnené a poskytované spoločnosťou ESET („účet“), ktoré sú všetky
určené v príslušnej dokumentácii dostupnej prostredníctvom ESET online pomocníka („dokumentácia“). Ak
používate účet v mene organizácie, potom s podmienkami súhlasíte v mene danej organizácie a zaručujete sa, že
máte právomoc zaviazať ju týmito podmienkami. Označenie „používateľ“ a „vy“ alebo formulácie vyjadrené
v druhej osobe množného čísla sa v takomto prípade budú vzťahovať na danú organizáciu. Starostlivo si tieto
podmienky prečítajte. Vzťahujú sa na služby poskytované spoločnosťou ESET prostredníctvom účtu alebo vo
vzťahu k nemu. Špecifické podmienky používania jednotlivých služieb mimo týchto podmienok sú uvedené pri
každej službe a ich prijatie je súčasťou procesu aktivácie služby.

Bezpečnosť a ochrana údajov
Účet poskytuje prístup k službám poskytovaným spoločnosťou ESET. Na zaregistrovanie a používanie účtu a na
účely poskytovania a údržby služieb, ktoré sa prostredníctvom neho používajú, sa vyžaduje úplné meno
používateľa, názov spoločnosti, krajina, platná e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné a štatistické údaje.
Týmto súhlasíte so zhromažďovaním údajov a ich prenosom na servery poskytovateľa alebo jeho partnerov na
účely zabezpečenia funkčnosti a overenia oprávnenia používať softvér a ochranu práv poskytovateľa. Po uzavretí
dohody o týchto podmienkach získajú poskytovateľ alebo jeho partneri oprávnenie prenášať, spracovávať
a uchovávať dôležité údaje, ktoré umožnia vašu identifikáciu, na účely poskytovania podpory a plnenia týchto
podmienok. Máte oprávnenie používať účet výhradne na účely a spôsobom určeným v týchto podmienkach,
individuálnych podmienkach poskytovania služby a dokumentácii.
Za zabezpečenie svojho účtu a prihlasovacích poverení zodpovedáte sami. Spoločnosť ESET nezodpovedá za
žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú vaším zanedbaním povinnosti udržiavať zabezpečenie. Používateľ je
zodpovedný aj za všetky činnosti súvisiace s používaním účtu bez ohľadu na to, či sú oprávnené. V prípade
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neoprávneného použitia účtu na to poskytovateľa okamžite upozornite.
Na účely poskytovania služby spravovania účtu sa vyžaduje zhromažďovanie údajov o spravovaných zariadeniach,
ako aj informácií týkajúcich sa správy (ďalej iba „údaje“). Údaje poskytujete spoločnosti ESET výhradne na účely
poskytovania služby spravovania účtu. Údaje sa budú spracovávať a ukladať v súlade s politikami a postupmi
zabezpečenia spoločnosti ESET a tiež v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.
Údaje a iné protokoly spojené s účtami budú uložené v súlade s politikou uchovávania protokolov.
Podrobné informácie o ochrane súkromia, ochrane osobných údajov a právach ako dotknutej osoby sú uvedené
v zásadách ochrany osobných údajov.

Zásady férového používania
Máte povinnosť dodržiavať technické obmedzenia uvedené v dokumentácii. Súhlasíte s tým, že účet a jeho
funkcie budete používať výlučne spôsobom, ktorý neobmedzí možnosti iných používateľov na prístup k týmto
službám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah služieb poskytovaných jednotlivým používateľom tak,
aby umožnil využívanie týchto služieb čo najväčšiemu počtu používateľov. Obmedzenie rozsahu služieb môže tiež
znamenať úplné ukončenie možnosti používať všetky funkcie účtu a odstránenie údajov a informácií.
Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo obmedziť počet zariadení spravovaných v rámci účtu. Pridať a spravovať
môžete maximálne 50000 koncových zariadení.

Obmedzenie používania
Používanie účtu je prísne obmedzené na spravovanie produktu aktivovaného pomocou licencií vhodných pre
cloud. ESET Full Disk Encryption sa môže používať len na koncových zariadeniach s bezpečnostnými produktmi
nainštalovanými a aktivovanými na koncových zariadeniach prostredníctvom licencií vhodných pre cloud alebo
samostatne bez toho, aby sa prekročil celkový počet získaných jednotiek licencií vhodných pre cloud. Poskytovateľ
si tiež vyhradzuje právo obmedziť počet produktov spravovaných účtom v prípade nesúladu s týmto obmedzením.

Poloha
Poskytovateľ vám môže umožniť vybrať si z dostupných umiestnení hostiteľa účtu vrátane odporúčaného
umiestnenia vybratého poskytovateľom. Beriete na vedomie, že výber iného ako odporúčaného umiestnenia
môže mať vplyv na vaše komfortné používanie produktu. Na základe vybratej polohy môžu platiť zmluva o
ochrane údajov, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 tejto zmluvy, a štandardné zmluvné doložky, ktoré sú súčasťou
prílohy č. 3 tejto zmluvy. Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifické umiestnenie bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zlepšenia služieb poskytovaných spoločnosťou ESET v súlade s vašimi
preferenciami umiestnenia (napr. Európska únia).

Softvér
Spoločnosť ESET alebo jej jednotliví dodávatelia vlastnia alebo si môžu uplatňovať autorské práva k softvéru na
webových lokalitách účtu (ďalej iba „softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou
koncového používateľa (ďalej iba „EULA“). EULA sa dodáva spolu so softvérom alebo je jeho súčasťou. Softvér
dodávaný so zmluvou EULA nemožno nainštalovať bez toho, aby používateľ súhlasil so zmluvou EULA. Ďalšie
informácie týkajúce sa licencovania, autorských práv, dokumentácie a ochranných známok sú uvedené
v dokumente obsahujúcom právne informácie.
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Obmedzenia
Účet nesmiete kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti ani vytvárať od účtu odvodené diela. Pri používaní účtu máte
povinnosť dodržiavať tieto obmedzenia:
(a) Účet nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať ani prevádzať práva na používanie účtu alebo
jeho častí inak, než je výslovne uvedené v týchto podmienkach.
(b) Účet nesmiete predať, sublicencovať, prenajať ani prenajať si, vypožičať si ho alebo používať na poskytovanie
komerčných služieb.
(c) Účet nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu ani sa iným spôsobom pokúsiť
získať zdrojový kód účtu s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané zákonom.
(d) Súhlasíte s tým, že budete účet používať iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi
predpismi v právnom systéme, v ktorom účet používate, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z
autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.

Vyhlásenia
AKO POUŽÍVATEĽ TÝMTO UZNÁVATE, ŽE ÚČET, AKO AJ SLUŽBY, SÚ POSKYTOVANÉ „AKO STOJA A LEŽIA“, BEZ
VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ
APLIKOVATEĽNÝMI ZÁKONMI. ANI POSKYTOVATEĽ, ANI JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ALEBO PRIDRUŽENÉ
SPOLOČNOSTI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ
PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE ÚČET ALEBO SLUŽBY NEPORUŠUJÚ ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA,
OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. POSKYTOVATEĽ ANI ŽIADNA ĎALŠIA STRANA
NEZARUČUJÚ, ŽE ÚČET ALEBO SLUŽBY BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM ALEBO ŽE PREVÁDZKA ÚČTU
ALEBO SLUŽIEB BUDE NEPRERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER
A POUŽÍVANIE ÚČTU A SLUŽIEB NA DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV, KTORÉ S ÚČTOM
DOSIAHNETE.
Tieto podmienky nezakladajú na strane poskytovateľa a jeho prípadných poskytovateľov licencií okrem záväzkov
konkrétne tu uvedených žiadne iné záväzky.

Obmedzenie zodpovednosti
V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, NEBUDE POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI
ALEBO JEHO DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNY UŠLÝ ZISK, PRÍJEM, PREDAJ ALEBO ZA
ŽIADNU STRATU ÚDAJOV, ANI ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO
SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA PORANENIA OSÔB, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH
INFORMÁCIÍ ANI ZA ŽIADNE ŠPECIÁLNE, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ,
ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO
KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ
POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ ÚČET, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ, JEHO
DODÁVATELIA ALEBO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.
KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU
DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV,
DODÁVATEĽOV ALEBO PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ OBMEDZENÁ DO VÝŠKY SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA
PRÍSLUŠNÚ SLUŽBU ALEBO ÚČET.
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Súlad s kontrolou obchodu
(a) Zaväzujete sa, že Softvér nebudete priamo alebo nepriamo vyvážať, opätovne vyvážať ani ho inak
nesprístupníte žiadnej osobe, ani ho nepoužijete akýmkoľvek spôsobom, ktorý by spôsobil, že spoločnosť ESET
alebo jej holdingové spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti jej holdingových spoločností spolu
s osobami ovládanými jej holdingovými spoločnosťami („Pobočky“) porušia zákon alebo budú znášať postihy
v rámci zákonov na kontrolu obchodu, ktoré zahŕňajú:
i. všetky zákony, ktoré kontrolujú, obmedzujú alebo vynucujú licenčné podmienky vývozu, opätovného vývozu
alebo prenosu výrobkov, softvéru, technológií alebo služieb vydaných alebo prijatých akýmkoľvek vládnym,
štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej
únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej majú byť naplnené tieto
Podmienky alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo
v nej obchoduje a
ii. všetky ekonomické, finančné, obchodné alebo iné sankcie, obmedzenia, embargá, zákazy dovozu alebo vývozu,
zákazy prevodu prostriedkov alebo aktív alebo poskytovania služieb alebo iné porovnateľné opatrenie prijaté
akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného
kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej majú byť
naplnené tieto Podmienky alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do
obchodného registra alebo v nej obchoduje (právne predpisy, na ktoré sa odkazuje v bodoch i. a ii. vyššie, ďalej
spoločne „Zákony na kontrolu obchodu“).
(b) Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou pozastaviť alebo ukončiť plnenie svojich
povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, že:
i. Spoločnosť ESET rozhodne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, že Používateľ porušil alebo
pravdepodobne poruší ustanovenia sekcie (a) tejto doložky Súlad s kontrolou obchodu týchto Podmienok; alebo
ii. Koncový používateľ a/alebo Softvér sa stanú predmetom zákonov na kontrolu obchodu, následkom čoho
spoločnosť ESET podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia rozhodne, že ďalšie plnenie jej povinností
vyplývajúcich z týchto Podmienok by mohlo mať za následok, že spoločnosť ESET a jej Pobočky porušia zákon
alebo budú znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu.
(c) Žiadna časť týchto Podmienok nie je zamýšľaná a nesmie byť interpretovaná tak, že podnecuje niektorú zo
strán či od nej vyžaduje, aby konala alebo sa zdržala konania spôsobom (či s takýmto konaním či nekonaním
súhlasila), ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony na kontrolu obchodu alebo sa týmito zákonmi
postihuje či zakazuje.

Rozhodujúce právo a jazyk
Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a musia byť vykladané v súlade s nimi. Koncový používateľ
a poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho práva a Dohovoru OSN o zmluvách pri
medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Ak ste spotrebiteľom s obvyklým pobytom v krajine EÚ, máte tiež
k dispozícii ďalšiu ochranu, ktorú vám poskytujú povinné ustanovenia právnych predpisov platných v krajine vášho
pobytu.
Výslovne súhlasíte s tým, že o akýchkoľvek nárokoch voči poskytovateľovi alebo spory s poskytovateľom týkajúce
sa akýmkoľvek spôsobom používania softvéru, účtu alebo služieb alebo vyplývajúce z týchto podmienok alebo
osobitných podmienok (ak sa uplatňujú) bude výhradne rozhodovať Okresný súd Bratislava I., Slovensko a tiež
v spojení s akýmikoľvek takýmito nárokmi alebo spormi výslovne súhlasíte s vykonávaním osobnej jurisdikcie na
Okresnom súde Bratislava I. Ak ste spotrebiteľom s obvyklým pobytom v krajine EÚ, môžete tiež uplatniť nárok na
406

svoje práva spotrebiteľa, a to na mieste výhradnej jurisdikcie alebo v krajine EÚ, v ktorej žijete. Okrem toho
môžete využiť platformu na riešenie sporov online, ku ktorej môžete získať prístup tu:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Žiadame vás však, aby ste pred uplatnením akéhokoľvek nároku úradnou
cestou kontaktovali najskôr nás.
V prípade akýchkoľvek rozporov medzi jazykovými verziami týchto podmienok vždy platí verzia v angličtine
dostupná tu.

Všeobecné ustanovenia
Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a dokumentáciu alebo ich časť
aktualizovaním príslušného dokumentu, aby odrážal zmeny zákona alebo účtu. O každej zmene týchto podmienok
vás informujeme prostredníctvom účtu. Ak so zmenami podmienok nebudete súhlasiť, môžete svoj účet zrušiť. Ak
po upozornení na zmeny účet nezrušíte, tak až do zrušenia účtu vás zaväzujú všetky podmienky používania, ich
dodatky alebo zmeny. Mali by ste pravidelne navštevovať túto stránku a prejsť si aktuálne podmienky používania
vzťahujúce sa na používanie účtu.

Oznámenia
Všetky oznámenia musia byť doručené na adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak
Republic.
Príloha č. 1
ESET Management Agent
Príloha č. 2
Dohoda o spracúvaní údajov
Príloha č. 3
Štandardné zmluvné doložky

ESET Management Agent EULA
S účinnosťou od 19. októbra 2021.
DÔLEŽITÉ: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené
podmienky používania produktu. INŠTALÁCIOU, STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU
VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI A BERIETE NA VEDOMIE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH
ÚDAJOV.
Licenčná dohoda s koncovým používateľom
Podľa podmienok tejto Dohody s koncovým používateľom (Dohoda“) uzatvorenej medzi spoločnosťou ESET, spol.
s r. o., so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapísanej v Obchodnom registri okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3586/B, IČO: 31333532 („ESET“ alebo „Poskytovateľ“) a vami, fyzickou alebo
právnickou osobou („Vy“ alebo „Koncový používateľ“) máte právo na používanie Softvéru uvedeného v článku 1
tejto Dohody. Softvér uvedený v článku 1 tejto Dohody môže byť v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými
nižšie uložený na dátovom médiu, odoslaný elektronickou poštou, stiahnutý z internetu, stiahnutý zo serverov
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Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov.
TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Poskytovateľ zostáva
vlastníkom kópie Softvéru a prípadného fyzického média, na ktorom sa Softvér dodáva v obchodnom balení, ako
aj všetkých kópií Softvéru, na ktoré má Koncový používateľ právo podľa tejto Dohody.
Kliknutím na položku „Súhlasím“ alebo „Súhlasím…“ pri inštalácii, sťahovaní, kopírovaní alebo používaní Softvéru
vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami a požiadavkami tejto Dohody a prijímate Zásady ochrany osobných údajov.
Ak s niektorými podmienkami a požiadavkami tejto Dohody a/alebo Zásad ochrany osobných údajov nesúhlasíte,
bezodkladne kliknite na možnosť zrušenia, zrušte inštaláciu alebo sťahovanie, prípadne zničte alebo vráťte
Softvér, inštalačné médium, priloženú dokumentáciu a potvrdenie o platbe späť Poskytovateľovi alebo v obchode,
kde ste Softvér získali.
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE ZNAKOM TOHO, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU,
ROZUMIETE JEJ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ USTANOVENIAMI.
1. Softvér. Pojem „Softvér“ v tejto zmluve označuje (i) počítačový program, ku ktorému je priložená táto Zmluva,
vrátane všetkých jeho súčastí, (ii) celý obsah diskov, CD-ROM, DVD médií, e-mailov a ich všetkých prípadných
príloh alebo iných médií, ku ktorým je priložená táto Zmluva, vrátane Softvéru dodaného vo forme objektového
kódu na dátovom nosiči, elektronickou poštou alebo stiahnutého cez internet, (iii) so Softvérom súvisiace
vysvetľujúce písomné materiály a akúkoľvek dokumentáciu, najmä akýkoľvek popis Softvéru, jeho špecifikácie,
popis vlastností, popis ovládania, popis operačného prostredia, v ktorom sa Softvér používa, pokyny na použitie
alebo inštaláciu Softvéru alebo akýkoľvek popis používania Softvéru („Dokumentácia“), (iv) kópie Softvéru, opravy
prípadných chýb Softvéru, dodatky k Softvéru, rozšírenia Softvéru, modifikované verzie Softvéru a aktualizácie
súčastí Softvéru, ak sú dodané, na ktoré vám Poskytovateľ udeľuje licenciu v zmysle článku 3. tejto Zmluvy.
Softvér sa dodáva výlučne vo forme spustiteľného objektového kódu.
2. Inštalácia, počítač a licenčný kľúč. Softvér dodaný na pamäťovom médiu, odoslaný elektronickou poštou,
stiahnutý z internetu, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov je nutné inštalovať.
Softvér je potrebné inštalovať do správne nakonfigurovaného počítača, ktorý spĺňa minimálne požiadavky
uvedené v Dokumentácii. Spôsob inštalácie je popísaný v Dokumentácii. Do počítača, do ktorého inštalujete
Softvér, sa nesmú inštalovať žiadne počítačové programy ani hardvér, ktorý by mohol mať na Softvér negatívny
vplyv. Počítač znamená hardvér vrátane, okrem iného, osobných počítačov, notebookov, pracovných staníc,
vreckových počítačov, smartfónov, ručných elektronických zariadení a ďalších elektronických zariadení, pre ktoré
je Softvér určený a v ktorých sa bude inštalovať a/alebo používať. Licenčný kľúč znamená jedinečnú postupnosť
symbolov, písmen, číslic alebo špeciálnych znakov poskytnutú Koncovému používateľovi a umožňujúcu legálne
používanie Softvéru, jeho konkrétnej verzie alebo predĺženie obdobia licencie v súlade s touto Dohodou.
3. Licencia. Za predpokladu, že ste súhlasili s podmienkami tejto zmluvy a dodržiavate všetky jej zmluvné
podmienky, poskytovateľ vám udeľuje nasledujúce práva („licencia“):
a) Inštalácia a používanie. Máte nevýhradné a neprevoditeľné, časovo obmedzené právo inštalovať Softvér na
pevný disk počítača alebo na iné podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie
Softvéru do pamäte počítačového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na zobrazovanie Softvéru.
b) Stanovenie počtu licencií. Právo na použitie Softvéru sa viaže na počet Koncových používateľov. Jedným
Koncovým používateľom sa pritom rozumie: (i) inštalácia Softvéru na jednom počítačovom systéme, alebo (ii) ak
sa rozsah licencie viaže na počet poštových schránok, potom sa rozumie jedným Koncovým používateľom užívateľ
počítača, ktorý si pomocou Mail User Agent („MUA“) preberá elektronickú poštu. Ak MUA preberá elektronickú
poštu a následne ju automaticky rozdeľuje viacerým používateľom potom sa počet Koncových používateľov
stanovuje podľa skutočného počtu užívateľov, pre ktorých je elektronická pošta rozdeľovaná. V prípade, že
poštový server vykonáva funkciu poštovej brány, je počet Koncových používateľov zhodný s počtom užívateľov
poštových serverov, pre ktoré poskytuje táto brána služby. Pokiaľ je jednému používateľovi smerovaný ľubovoľný
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počet adries elektronickej pošty (napríklad pomocou aliasov) a preberá si ich jeden používateľ, a správy nie sú
automaticky na strane klienta rozdeľované pre viac používateľov, je potrebná licencia pre jeden počítač. Jednu
licenciu nesmiete súčasne používať na viacerých počítačoch. Koncový používateľ smie zadať licenčný kľúč v
Softvéri len v rozsahu, v ktorom má Koncový používateľ právo používať Softvér v súlade s obmedzením
vyplývajúcim z počtu Licencií pridelených Poskytovateľom. Licenčný kľúč sa považuje za dôverný – Licenciu
nesmiete zdieľať s tretími stranami a ani nesmiete tretím stranám umožniť používať licenčný kľúč, ak to nie je
povolené v tejto Dohode alebo Poskytovateľom. Ak dôjde k neoprávnenému použitiu vášho licenčného kľúča,
okamžite informujte Poskytovateľa.
c) Home/Business Edition. Verzia Softvéru Home Edition je určená výlučne na domáce a rodinné používanie v
súkromných alebo nekomerčných prostrediach. Na použitie v komerčnom prostredí, ako aj na použitie Softvéru
na mailových serveroch, mail relay serveroch, mailových bránach alebo internetových bránach musíte získať
Softvér vo verzii Business Edition.
d) Trvanie Licencie. Vaše právo používať Softvér je časovo obmedzené.
e) OEM Softvér. Softvér klasifikovaný ako OEM je obmedzený len na počítač, s ktorým bol získaný. Nie je ho
možné preniesť na iný počítač.
f) NFR, TRIAL Softvér. Softvér označený ako „Nepredajný“, „Not-for-resale“, NFR alebo TRIAL nemôžete previesť
za protihodnotu alebo používať na iný účel, ako na predvádzanie, testovanie jeho vlastností alebo vyskúšanie.
g) Zánik Licencie. Licencia zaniká automaticky uplynutím obdobia, na ktoré bola udelená. Ak nedodržíte
ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody má Poskytovateľ právo odstúpiť od Dohody bez toho, aby bol dotknutý
akýkoľvek nárok alebo prostriedok, ktorý má Poskytovateľ pre takýto prípad k dispozícií. V prípade zrušenia
licencie musíte softvér a všetky záložné kópie okamžite odstrániť, zničiť alebo na svoje náklady vrátiť spoločnosti
ESET alebo na miesto, kde ste softvér získali. Zánikom Licencie je tiež Poskytovateľ oprávnený ukončiť možnosť
Koncového používateľa používať funkcie Softvéru, ktoré vyžadujú pripojenie k serverom Poskytovateľa alebo
serverom tretích strán.
4. Funkcie so zhromažďovaním údajov a požiadavky na pripojenie na internet. Softvér na svoje správne
fungovanie vyžaduje pripojenie na internet a musí sa v pravidelných intervaloch pripájať na servery Poskytovateľa
alebo servery tretích strán. Takisto vyžaduje zhromažďovanie príslušných údajov v súlade so Zásadami ochrany
osobných údajov. Pripojenie na internet a príslušné zhromažďovanie údajov je nevyhnutné na fungovanie
Softvéru a na aktualizáciu a inováciu Softvéru. Poskytovateľ môže vydávať aktualizácie alebo inovácie Softvéru
(„Update“), nie je však povinný poskytovať Update. Táto funkcia je pri štandardnom nastavení Softvéru zapnutá,
preto sa Update nainštaluje automaticky, okrem prípadov, keď Koncový používateľ automatickú inštaláciu Update
zakázal. Pre poskytovanie aktualizácii sa vyžaduje overenie pravosti Licencie vrátane informácií o počítači a/alebo
platforme, na ktorej je Softvér nainštalovaný, v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.
Na poskytovanie akýchkoľvek aktualizácií sa môžu vzťahovať Zásady Ukončenia životného cyklu („Zásady
Ukončenia životného cyklu“), ktoré sú k dispozícii na adrese https://go.eset.com/eol_business. Keď Softvér alebo
ktorákoľvek z jeho funkcií dosiahne dátum Ukončenia životného cyklu stanovený v Zásadách Ukončenia životného
cyklu, nebudú sa poskytovať žiadne aktualizácie.
Na účely tejto Dohody je potrebné zhromažďovať, spracúvať a ukladať údaje umožňujúce Poskytovateľovi
identifikovať vás v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Týmto beriete na vedomie, že Poskytovateľ
kontroluje s využitím vlastných prostriedkov, či Softvér používate v súlade s ustanoveniami tejto Dohody. Zároveň
týmto beriete na vedomie, že na účely tejto Dohody je počas komunikácie medzi Softvérom a počítačovými
systémami Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov v rámci distribučnej a podpornej siete Poskytovateľa
potrebný prenos údajov na zabezpečenie funkčnosti Softvéru a oprávnenia na používanie Softvéru a na ochranu
práv Poskytovateľa.
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Po uzavretí tejto Dohody je Poskytovateľ alebo ľubovoľný jeho obchodný partner v rámci distribučnej a podpornej
siete Poskytovateľa oprávnený na účely fakturácie, plnenia tejto Dohody a prenosu oznámení do vášho počítača v
nevyhnutnom rozsahu prenášať, spracovávať a uchovávať dôležité údaje, ktoré vás umožnia identifikovať.
Podrobné informácie o ochrane súkromia, ochrane osobných údajov a vašich právach ako dotknutej osoby sú
uvedené v zásadách ochrany osobných údajov dostupných na webových stránkach Poskytovateľa a prístupných
priamo počas procesu inštalácie. Prístup k nim môžete získať aj v pomocníkovi softvéru.
5. Výkon práv Koncového používateľa. Práva Koncového používateľa musíte vykonávať osobne alebo
prostredníctvom svojich prípadných zamestnancov. Softvér môžete použiť výlučne na zabezpečenie svojej činnosti
a na ochranu len tých počítačových systémov, pre ktoré ste získali Licenciu.
6. Obmedzenie práv. Nesmiete Softvér kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti alebo vytvárať od Softvéru odvodené
diela. Pri používaní Softvéru ste povinný dodržiavať nasledovné obmedzenia:
a) Môžete pre seba vytvoriť jedinú kópiu Softvéru na médiu určenom na trvalé ukladanie dát ako záložnú kópiu,
za predpokladu, že vaša archívna záložná kópia sa nebude inštalovať alebo používať na inom počítači. Vytvorenie
akejkoľvek ďalšej kópie Softvéru je porušením tejto Dohody.
b) Softvér nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva na používanie Softvéru
alebo kópií Softvéru inak, než je výslovne uvedené v tejto Dohode.
c) Softvér nesmiete predať, sublicencovať, prenajať alebo prenajať si, vypožičať si ho alebo používať na
poskytovanie komerčných služieb.
d) Softvér nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom
pokúsiť získať zdrojový kód Softvéru s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané
zákonom.
e) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi
predpismi v právnom systéme, v ktorom Softvér používate, najmä v súlade s platnými obmedzeniami
vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.
f) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér a jeho funkcie výlučne spôsobom, ktorý neobmedzí možnosti iných
Koncových používateľov na prístup k týmto službám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah služieb
poskytovaných jednotlivým Koncovým používateľom tak, aby umožnil ich využívanie čo najväčšiemu počtu
Koncových používateľov. Obmedzenie rozsahu služieb môže znamenať aj úplné zrušenie možnosti používať
niektorú z funkcií Softvéru a likvidáciu Údajov a informácií na serveroch Poskytovateľa alebo serveroch tretích
strán spojených danou funkciou Softvéru.
g) Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadne činnosti zahŕňajúce použitie licenčného kľúča v rozpore s
podmienkami tejto Dohody alebo vedúce k poskytnutiu licenčného kľúča akejkoľvek osobe, ktorá nie je
oprávnená používať Softvér, ako napríklad prenos použitého alebo nepoužitého licenčného kľúča v akejkoľvek
forme, ako aj neoprávnená reprodukcia alebo distribúcia duplikovaných alebo generovaných licenčných kľúčov
alebo používanie Softvéru v dôsledku použitia licenčného kľúča získaného od iného zdroja ako od Poskytovateľa.
7. Autorské práva. Softvér a všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k nemu, sú
vlastníctvom spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Tieto sú chránené ustanoveniami
medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými zákonmi krajiny, v ktorej sa Softvér používa. Štruktúra,
organizácia a kód Softvéru sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami spoločnosti ESET a/alebo jej
poskytovateľov licencií. Softvér nesmiete kopírovať, s výnimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a).
Akékoľvek kópie, ktoré smiete vytvoriť podľa tejto Zmluvy, musia obsahovať rovnaké upozornenia na autorské
a vlastnícke práva, aké sú uvedené na Softvéri. V prípade, že v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody budete
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spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsite získať
zdrojový kód, súhlasíte s tým, že takto získané informácie sa budú automaticky a neodvolateľne považovať za
prevedené na Poskytovateľa a vlastnené v plnom rozsahu Poskytovateľom od okamihu ich vzniku, tým nie sú
dotknuté práva Poskytovateľa spojené s porušením tejto Dohody.
8. Výhrada práv. Všetky práva k Softvéru, okrem práv ktoré Vám ako Koncovému používateľovi Softvéru boli
výslovne udelené v tejto Dohode, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba.
9. Viaceré jazykové verzie, verzie pre viac operačných systémov, viaceré kópie. V prípade ak Softvér podporuje
viaceré platformy alebo jazyky, alebo ak ste získali viac kópii Softvéru, môžete Softvér používať len na takom
počte počítačových systémov a v takých verziách, na ktoré ste získali Licenciu. Verzie alebo kópie Softvéru, ktoré
nepoužívate nesmiete predať, prenajať, sublicencovať, zapožičať alebo previesť na iné osoby.
10. Začiatok a trvanie Dohody. Táto Dohoda je platná a účinná odo dňa, kedy ste odsúhlasili túto Dohodu.
Dohodu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že natrvalo odinštalujete zničíte alebo na svoje vlastné náklady vrátite
Softvér, všetky prípadné záložné kópie a všetok súvisiaci materiál, ktorý ste získali od Poskytovateľa alebo jeho
obchodných partnerov. Na vaše právo používať Softvér a ktorúkoľvek z jeho funkcií sa môžu vzťahovať Zásady
Ukončenia životného cyklu. Keď Softvér alebo ktorákoľvek z jeho funkcií dosiahne dátum Ukončenia životného
cyklu stanovený v Zásadách Ukončenia životného cyklu, vaše právo používať Softvér zanikne. Bez ohľadu na
spôsob zániku tejto Dohody, ustanovenia jej článkov 7, 8, 11, 13, 19 a 21 zostávajú v platnosti bez časového
obmedzenia.
11. VYHLÁSENIA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. AKO KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ UZNÁVATE, ŽE SOFTVÉR JE
POSKYTOVANÝ "AKO STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V
MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ APLIKOVATEĽNÝMI ZÁKONMI. ANI POSKYTOVATEĽ, ANI JEHO POSKYTOVATELIA
LICENCIÍ, ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ
PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, NAJMÄ NIE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL
ALEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTVÉR NEPORUŠUJE ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ
PRÁVA TRETÍCH STRÁN. NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA ZO STRANY POSKYTOVATEĽA ANI ŽIADNEJ ĎALŠEJ STRANY,
ŽE FUNKCIE, KTORÉ OBSAHUJE SOFTVÉR, BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠÍM POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE PREVÁDZKA
SOFTVÉRU BUDE NERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER SOFTVÉRU
PRE DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV A ZA INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A VÝSLEDKY, KTORÉ SO
SOFTVÉROM DOSIAHNETE.
12. Žiadne ďalšie záväzky. Táto Dohoda nezakladá na strane Poskytovateľa a jeho prípadných poskytovateľov
licencií okrem záväzkov konkrétne uvedených v tejto Dohode žiadne iné záväzky.
13. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, V ŽIADNOM
PRÍPADE NEBUDE POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ZODPOVEDAŤ ZA
AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK, PRÍJEM ALEBO PREDAJ, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT, ALEBO ZA NÁKLADY
VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÚ
UJMU, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ANI ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE,
PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY,
AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ
SKUTOČNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ INŠTALÁCIOU, POUŽÍVANÍM ALEBO
NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA
LICENCIÍ BOLI UVEDOMENÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. NAKOĽKO NIEKTORÉ ŠTÁTY A NIEKTORÉ PRÁVNE
SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE
ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ OBMEDZENÁ DO
VÝŠKY CENY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA LICENCIU.
14. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nedotýka práv strany, ktorej zákon priznáva práva a postavenie
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spotrebiteľa, pokiaľ je s nimi v rozpore.
15. Technická podpora. Technickú podporu poskytuje ESET alebo ním poverená tretia strana na základe vlastného
uváženia bez akýchkoľvek záruk alebo prehlásení. Keď Softvér alebo ktorákoľvek z jeho funkcií dosiahne dátum
Ukončenia životného cyklu stanovený v Zásadách Ukončenia životného cyklu, nebude sa poskytovať žiadna
technická podpora. Koncový používateľ je povinný pred poskytnutím technickej podpory zálohovať všetky jeho
existujúce dáta, softvér a programové vybavenie. ESET a/alebo ním poverená tretia strana nepreberajú
zodpovednosť za poškodenie alebo stratu dát, majetku, softvéru alebo hardvéru alebo ušlý zisk pri poskytovaní
technickej podpory. ESET a/alebo ním poverená tretia strana si vyhradzuje právo na rozhodnutie, že riešený
problém presahuje rozsah technickej podpory. ESET si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť alebo ukončiť
poskytovanie technickej podpory na základe vlastného uváženia. Informácie o Licencii, Informácie a ďalšie údaje v
súlade so Zásadami ochrany osobných údajov sa môžu vyžadovať na účely poskytovania technickej pomoci.
16. Prevod Licencie. Softvér môžete preniesť z jedného počítačového systému na iný počítačový systém, pokiaľ to
nie je v rozpore s Dohodou. Pokiaľ to nie je v rozpore s Dohodou, Koncový používateľ môže jednorazovo trvalo
previesť Licenciu a všetky práva z tejto Dohody na iného Koncového používateľa iba so súhlasom Poskytovateľa za
podmienky, že (i) pôvodný Koncový používateľ si neponechá žiadnu kópiu Softvéru, (ii) prevod práv musí
byť priamy, teda z pôvodného Koncového používateľa na nového Koncového používateľa, (iii) nový Koncový
používateľ musí prebrať všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto Dohody pôvodný Koncový používateľa (iv)
pôvodný Koncový používateľ musí odovzdať novému Koncovému používateľovi doklady umožňujúce overenie
legality Softvéru ako je uvedené v článku 17.
17. Overenie pravosti Softvéru. Koncový používateľ musí preukázať právo na používanie Softvéru jedným z týchto
spôsobov: (i) prostredníctvom osvedčenia o licencii vydaného Poskytovateľom alebo treťou stranou určenou
Poskytovateľom, (ii) prostredníctvom písomnej licenčnej zmluvy, ak takáto zmluva bola uzavretá, (iii) predložením
e-mailu odoslaného Poskytovateľom, ktorý obsahuje podrobnosti o licencii (meno používateľa a heslo).
Informácie o Licencii a identifikačné údaje Koncového používateľa v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov
sa môžu vyžadovať na účely overenia pravosti Softvéru.
18. Licencovanie pre štátne orgány a vládu USA. Softvér sa poskytuje štátnym orgánom vrátane vlády Spojených
štátov amerických s licenčnými právami a obmedzeniami popísanými v tejto Dohode.
19. Súlad s kontrolou obchodu.
a) Zaväzujete sa, že Softvér nebudete priamo alebo nepriamo vyvážať, opätovne vyvážať ani ho inak
nesprístupníte žiadnej osobe, ani ho nepoužijete akýmkoľvek spôsobom, ktorý by spôsobil, že spoločnosť ESET
alebo jej holdingové spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti jej holdingových spoločností spolu
s osobami ovládanými jej holdingovými spoločnosťami („Pobočky“) porušia zákon alebo budú znášať postihy
v rámci zákonov na kontrolu obchodu, ktoré zahŕňajú:
i. všetky zákony, ktoré kontrolujú, obmedzujú alebo vynucujú licenčné podmienky vývozu, opätovného vývozu
alebo prenosu výrobkov, softvéru, technológií alebo služieb vydaných alebo prijatých akýmkoľvek vládnym,
štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej
únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej má byť naplnená Dohoda alebo
v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo v nej obchoduje a
ii. všetky ekonomické, finančné, obchodné alebo iné sankcie, obmedzenia, embargá, zákazy dovozu alebo vývozu,
zákazy prevodu prostriedkov alebo aktív alebo poskytovania služieb alebo iné porovnateľné opatrenie prijaté
akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného
kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej má byť
naplnená Dohoda alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra
alebo v nej obchoduje.
412

(právne predpisy, na ktoré sa odkazuje v bodoch i. a ii. vyššie, ďalej spoločne „Zákony na kontrolu obchodu“).
b) Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou pozastaviť alebo ukončiť plnenie svojich povinností
vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, že:
i. Spoločnosť ESET rozhodne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, že Používateľ porušil alebo
pravdepodobne poruší ustanovenia článku 19 bodu (a) Dohody; alebo
ii. Koncový používateľ a/alebo Softvér sa stanú predmetom zákonov na kontrolu obchodu, následkom čoho
spoločnosť ESET podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia rozhodne, že ďalšie plnenie jej povinností
vyplývajúcich z Dohody by mohlo mať za následok, že spoločnosť ESET a jej Pobočky porušia zákon alebo budú
znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu.
c) Žiadna časť Dohody nie je zamýšľaná a nesmie byť interpretovaná tak, že podnecuje niektorú zo strán či od nej
vyžaduje, aby konala alebo sa zdržala konania spôsobom (či s takýmto konaním či nekonaním súhlasila), ktorý
akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony na kontrolu obchodu alebo sa týmito zákonmi postihuje či
zakazuje.
20. Oznámenia. Všetky oznámenia, vrátený Softvér a Dokumentáciu je potrebné doručiť na adresu: ESET, spol. s r.
o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, bez toho, aby bolo dotknuté právo spoločnosti ESET oznámiť
vám akékoľvek zmeny tejto Dohody, Zásad ochrany osobných údajov, Zásad Ukončenia životného cyklu
a Dokumentácie v súlade s článkom 22 Dohody. Spoločnosť ESET vám môže posielať e-maily, oznámenia v aplikácii
prostredníctvom Softvéru alebo uverejniť komunikáciu na svojej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že budete od
spoločnosti ESET dostávať právnu komunikáciu v elektronickej forme vrátane akejkoľvek komunikácie o zmene
podmienok, osobitných podmienok alebo zásad ochrany osobných údajov, akýchkoľvek návrhov/prijatí zmluvy
alebo pozvánok, upozornení alebo inej právnej komunikácie. Takáto elektronická komunikácia sa bude považovať
za prijatú v písomnej forme, pokiaľ príslušné právne predpisy osobitne nevyžadujú inú formu komunikácie.
21. Rozhodujúce právo. Táto Dohoda sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
Koncový používateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku
a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Výslovne súhlasíte, že riešenie
akýkoľvek sporov alebo nárokov z tejto Dohody voči Poskytovateľovi alebo spory a nároky súvisiace s používaním
softvéru je príslušný Okresný súd Bratislava I a výslovne súhlasíte s výkonom jurisdikcie týmto súdom.
22. Všeobecné ustanovenia. V prípade, že akákoľvek ustanovenie tejto Dohody je neplatné alebo nevykonateľné,
neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení Dohody. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej
stanovených. Táto Dohoda bola vyhotovená v angličtine. V prípade, že je z praktických dôvodov alebo na
akýkoľvek iný účel vypracovaný akýkoľvek preklad Dohody, alebo v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi
jazykovými verziami tejto Dohody platí verzia v angličtine.
Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v Softvéri, ako aj kedykoľvek upraviť podmienky
tejto Dohody, jej prílohy, dodatky, Zásady ochrany osobných údajov, Zásady Ukončenia životného cyklu a
dokumentáciu, prípadne ich ľubovoľnú časť tak, že aktualizuje príslušný dokument: (i) aby zohľadňoval zmeny
v Softvéri alebo v tom, ako spoločnosť ESET vykonáva podnikateľskú činnosť, (ii) z právnych, regulačných alebo
bezpečnostných dôvodov alebo (iii) na zabránenie zneužitiu alebo ublíženiu. O každej úprave Dohody vás
informujeme prostredníctvom e-mailu, oznámenia v aplikácii alebo iným spôsobom elektronickej komunikácie. Ak
s navrhovanými zmenami Dohody nebudete súhlasiť, môžete ju v súlade s článkom 10 ukončiť do 30 dní od
prijatia oznámenia o zmene. Ak Dohodu v tejto časovej lehote neukončíte, navrhované zmeny sa budú považovať
za prijaté a nadobudnú voči vám účinnosť k dátumu prijatia oznámenia o zmene.
Táto Zmluva medzi Vami a Poskytovateľom predstavuje jedinú a úplnú Zmluvu vzťahujúcu sa na Softvér, a plne
nahrádza akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie,
týkajúce sa Softvéru.
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DODATOK K DOHODE
Komunikácia a správa údajov. Na komunikáciu a správu údajov sa vzťahujú ďalšie ustanovenia, ako je uvedené
nižšie:
Softvér obsahuje funkciu, ktorá umožňuje prenos informácií medzi Počítačom a softvérom na vzdialenú správu.
Informácie, ktoré sa prenášajú, obsahujú údaje správy, napríklad informácie o hardvéri a softvéri spravovaného
počítača, a pokyny na správu od softvéru na vzdialenú správu. Iný obsah údajov prenášaných z Počítača závisí od
nastavení softvéru nainštalovaného v Počítači. Obsah pokynov od softvéru na správu závisí od nastavení softvéru
na vzdialenú správu.
EULAID: EULA-PRODUCT-AGENT; 3537.0

Dohoda o spracúvaní údajov
V súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), poskytovateľ (ďalej len „sprostredkovateľ“) a vy (ďalej len
„prevádzkovateľ“) vstupujete do zmluvného vzťahu týkajúceho sa spracúvania údajov s cieľom vymedziť
podmienky pre spracúvanie osobných údajov a spôsob ich ochrany, ako aj stanoviť ďalšie práva a povinnosti
obidvoch strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v mene prevádzkovateľa v priebehu vykonávania
predmetu týchto podmienok ako hlavnej zmluvy.
1. Spracúvanie osobných údajov. Služby poskytované v súlade s týmito podmienkami zahŕňajú spracúvanie
informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktoré sú uvedené v zásadách
ochrany osobných údajov (ďalej len „osobné údaje“).
2. Poverenie. Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov, pričom
(i) „účel spracúvania“ znamená poskytovanie služieb v súlade s týmito podmienkami, sprostredkovateľ môže
spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa len v súvislosti s poskytovaním služieb vyžiadaných
prevádzkovateľom, všetky informácie zhromaždené na dodatočné účely sa spracúvajú mimo zmluvného vzťahu
medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom,
(ii) doba spracúvania znamená obdobie od začatia spolupráce podľa týchto podmienok do ukončenia služieb,
(iii) rozsah a kategórie osobných údajov zahŕňajú všeobecné osobné údaje, s výnimkou všetkých osobitných
kategórií osobných údajov,
(iv) „subjekt údajov“ je fyzická osoba ako oprávnený používateľ zariadení prevádzkovateľa,
(v) spracovateľské činnosti predstavujú všetky operácie potrebné na účel spracúvania,
(vi) „zdokumentované pokyny” znamenajú pokyny uvedené v týchto podmienkach, ich prílohách, zásadách
ochrany osobných údajov a v dokumentácii k službe. Prevádzkovateľ je zodpovedný za právnu prípustnosť
spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom s ohľadom na príslušné platné ustanovenia zákona právnych
predpisov o ochrane osobných údajov.
3. Povinnosti sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný:
(i) spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov a na účely definované v podmienkach, ich
prílohách, zásadách ochrany osobných údajov a v dokumentácii k službe,
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(ii) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť informácií a
budú dodržiavať zdokumentované pokyny,
(iii) implementovať a dodržiavať opatrenia opísané v podmienkach, ich prílohách, zásadách ochrany osobných
údajov a v dokumentácii k službe,
(iv) pomáhať prevádzkovateľovi reagovať na žiadosti dotknutých osôb súvisiace s ich právami. Sprostredkovateľ
nesmie opraviť, odstrániť ani obmedziť spracúvanie osobných údajov bez pokynu prevádzkovateľa. Všetky žiadosti
dotknutej osoby týkajúce sa osobných údajov spracúvaných v mene prevádzkovateľa sa bezodkladne prepošlú
prevádzkovateľovi,
(v) pomáhať prevádzkovateľovi s oznámením porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu a dotknutej
osobe,
(vi) odstrániť alebo vrátiť všetky osobné údaje prevádzkovateľovi po skončení obdobia spracúvania,
(vii) viesť aktuálny register všetkých kategórií spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene prevádzkovateľa,
(viii) sprístupniť prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie súladu v rámci podmienok, ich
príloh, zásad ochrany osobných údajov a dokumentácie k službe.
4. Zapojenie ďalšieho sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je oprávnený zapojiť ďalšieho sprostredkovateľa na
vykonávanie špecifických spracovateľských činností, ako je napríklad poskytovanie cloudového úložiska a
infraštruktúry pre službu, v súlade s podmienkami, prílohami, zásadami ochrany osobných údajov a
dokumentáciou k službe. V súčasnosti poskytuje cloudové úložisko a infraštruktúru spoločnosť Microsoft ako
súčasť cloudovej služby Azure. Aj v tomto prípade zostane sprostredkovateľ jediným kontaktným miestom a
stranou zodpovednou za zaistenie súladu s požiadavkami.
5. Územná pôsobnosť. Sprostredkovateľ vynaloží maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa spracúvanie údajov
uskutočňovalo v Európskom hospodárskom priestore alebo v krajine označenej Európskou komisiou za bezpečnú,
a to na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa. Štandardné zmluvné doložky sa uplatňujú v prípade prenosov
údajov a spracúvania prebiehajúceho mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo krajiny označenej
Európskou komisiou za bezpečnú na žiadosť prevádzkovateľa.
6. Bezpečnosť. Sprostredkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 27001:2013 a používa štandard ISO 27001 pre
implementáciu bezpečnostnej stratégie viacvrstvovej ochrany pri aplikovaní bezpečnostných kontrol na vrstve
siete, operačných systémov, databáz, aplikácií, personálu a operačných procesov. Dodržiavanie zmluvných
požiadaviek a požiadaviek vychádzajúcich z právnych predpisov sa pravidelne vyhodnocuje a prehodnocuje
podobne ako iné infraštruktúry a operácie sprostredkovateľa, pričom sa tiež neustále prijímajú nevyhnutné kroky
pre zabezpečenie súladu s požiadavkami. Sprostredkovateľ zaisťuje bezpečnosť údajov pomocou systému riadenia
bezpečnosti informácií (ISMS) založenom na norme ISO 27001. Bezpečnostná dokumentácia obsahuje najmä
dokumenty týkajúce sa politík pre bezpečnosť informácií, fyzickú bezpečnosť a zabezpečenie zariadení, správu
incidentov, riešenie únikov údajov a bezpečnostných incidentov atď.
7. Kontaktné informácie sprostredkovateľa. Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ďalšia komunikácia
týkajúca sa ochrany osobných údajov sa adresujú spoločnosti ESET, spol. s.r.o., zodpovednej osobe: Data
Protection Officer, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, email: dpo@eset.sk.

Štandardné zmluvné doložky

415

ODDIEL I
Doložka 1 Účel a rozsah pôsobnosti
Účelom týchto štandardných zmluvných doložiek je zabezpečiť súlad s požiadavkami nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (1) pri prenose osobných údajov do
tretej krajiny.
b) Zmluvné strany:
fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán (ďalej len „subjekt“), ktoré
uskutočňujú prenos osobných údajov, ako sa uvádza v prílohe I časti A (ďalej len „vývozca údajov“), a
subjekt v tretej krajine, ktorý prijíma osobné údaje od vývozcu údajov, a to priamo alebo nepriamo
prostredníctvom iného subjektu, ktorý je tiež zmluvnou stranou týchto doložiek, ako sa uvádza v prílohe I časti A
(ďalej len „dovozca údajov“),
sa dohodli na týchto štandardných zmluvných doložkách (ďalej len „doložky“).
Tieto doložky sa uplatňujú na prenos osobných údajov podľa prílohy I časti B.
Dodatok k týmto doložkám obsahujúci prílohy, na ktoré sa v týchto doložkách odkazuje, tvorí neoddeliteľnú súčasť
týchto doložiek.

Doložka 2 Účinok a nemennosť doložiek
a) V týchto doložkách sa stanovujú primerané záruky vrátane vymáhateľných práv dotknutých osôb a účinných
právnych prostriedkov nápravy podľa článku 46 ods.1 a článku 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679, a
pokiaľ ide o prenosy údajov od prevádzkovateľov sprostredkovateľom a/alebo od sprostredkovateľov
sprostredkovateľom, štandardné zmluvné doložky podľa článku 28 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679, pokiaľ nie sú
zmenené, okrem prípadu, keď sa vyberá vhodný modul/moduly, prípadne keď sa dopĺňajú alebo aktualizujú
informácie v dodatku. To zmluvným stranám nebráni v tom, aby zahrnuli štandardné zmluvné doložky stanovené
v týchto doložkách do širšej zmluvy a/alebo doplnili iné doložky či dodatočné záruky za predpokladu, že nie sú v
priamom ani nepriamom rozpore s týmito doložkami ani neobmedzujú základné práva alebo slobody dotknutých
osôb.
b) Týmito doložkami nie sú dotknuté povinnosti, ktoré sa vzťahujú na vývozcu údajov na základe nariadenia (EÚ)
2016/679.

Doložka 3 Oprávnenosť tretích strán
a) Dotknuté osoby sa môžu týchto doložiek dovolávať a vymáhať ich ako oprávnené tretie strany vo vzťahu k
vývozcovi údajov a/alebo dovozcovi údajov s týmito výnimkami:
i) doložka 1, doložka 2, doložka 3, doložka 6, doložka 7;
ii) doložka 8 – modul č. 1: doložka 8 – modul č. 1: doložka 8.5 písm. e) a doložka 8.9 písm. b); modul č. 2: doložka
8.1 písm. b), doložka 8.9 písm. a), c), d) a e); modul č. 3: doložka 8.1 písm. a), c) a d), ako aj doložka 8.9 písm. a), c),
d), e), f) a g); modul č. 4: doložka 8.1 písm. b) a doložka 8.3 písm. b);
iii) doložka 9 – modul č. 2: doložka 9 písm. a), c), d) a e); modul č. 3: doložka 9 písm. a), c), d) a e);
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iv) doložka 12 – modul č. 1: doložka 12 písm. a) a d); moduly č. 2 a 3: doložka 12 písm. a), d) a f);
v) doložka 13;
vi) doložka 15.1 písm. c), d) a e);
vii) doložka 16 písm. e);
viii) doložka 18 – moduly č. 1, 2 a 3: doložka 18 písm. a) a b); modul č. 4: doložka 18.
b) Písmenom a) nie sú dotknuté práva dotknutých osôb podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

Doložka 4 Výklad
a) Ak sa v týchto doložkách používajú pojmy vymedzené v nariadení (EÚ) 2016/679, tieto pojmy majú rovnaký
význam ako v uvedenom nariadení.
b) Tieto doložky sa vykladajú v zmysle ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679.
c) Tieto doložky sa nesmú vykladať spôsobom, ktorý je v rozpore správami a povinnosťami stanovenými v
nariadení (EÚ) 2016/679.

Doložka 5 Hierarchia
V prípade rozporu medzi týmito doložkami a ustanoveniami súvisiacich dohôd medzi zmluvnými stranami, ktoré
existovali v čase, keď sa dohodli tieto doložky, alebo ktoré sa uzavreli neskôr, majú prednosť tieto doložky.

Doložka 6 Opis prenosu
Informácie o prenose a najmä kategórie prenášaných osobných údajov a účel, na ktorý sa prenášajú, sú uvedené v
prílohe I časti B.

Doložka 7 – nepovinná Doložka o pristúpení
a) Subjekt, ktorý nie je zmluvnou stranou týchto doložiek, môže so súhlasom zmluvných strán kedykoľvek pristúpiť
k týmto doložkám ako vývozca alebo dovozca údajov vyplnením dodatku a podpísaním prílohy I časti A.
b) Po vyplnení dodatku a podpísaní prílohy I časti A sa pristupujúci subjekt stane zmluvnou stranou týchto
doložiek a bude mať práva a povinnosti vývozcu alebo dovozcu údajov v súlade s označením v prílohe I časti A.
c) Pristupujúci subjekt nemá žiadne práva ani povinnosti vyplývajúce z týchto doložiek, pokiaľ ide o obdobie pred
tým, ako sa stal zmluvnou stranou.

ODDIEL II – POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Doložka 8 Záruky v oblasti ochrany údajov
Vývozca údajov vyhlasuje, že vynaložil primerané úsilie, na základe ktorého možno konštatovať, že dovozca údajov
je vďaka prijatiu vhodných technických a organizačných opatrení schopný plniť svoje povinnosti podľa týchto
doložiek.
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MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
8.1. Obmedzenie účelu
Dovozca údajov je oprávnený spracúvať osobné údaje len na osobitné účely prenosu stanovené v prílohe I časti B.
Osobné údaje môže spracúvať na iný účel len vtedy, ak:
i) získal predchádzajúci súhlas dotknutej osoby;
ii) je to nevyhnutné na účely preukazovania, uplatňovania alebo ochrany právnych nárokov v kontexte
konkrétneho správneho alebo súdneho konania, prípadne konania v oblasti regulácie; alebo
iii) je to nevyhnutné v záujme ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.
8.2. Transparentnosť
a) S cieľom umožniť dotknutým osobám účinne uplatňovať práva podľa doložky 10 ich dovozca údajov priamo
alebo prostredníctvom vývozcu údajov informuje:
i) o svojej totožnosti a kontaktných údajoch;
ii) o kategóriách spracúvaných osobných údajov;
iii) o práve získať kópiu týchto doložiek
iv) v prípade úmyslu uskutočniť následný prenos osobných údajov akejkoľvek tretej strane o príjemcovi alebo
kategóriách príjemcov (podľa potreby s cieľom poskytnúť zmysluplné informácie), účele a dôvode tohto
následného prenosu podľa doložky 8.7.
b) Písmeno a) sa neuplatňuje, ak po prvé dotknutá osoba už má informácie vrátane prípadu, keď takéto
informácie už poskytol vývozca údajov, alebo ak sa po druhé poskytnutie informácií ukáže ako nemožné alebo by
si vyžadovalo neprimerané úsilie dovozcu údajov. V druhom prípade dovozca údajov v čo najväčšej možnej miere
sprístupní tieto informácie verejnosti.
c) Zmluvné strany sprístupnia dotknutej osobe na požiadanie a bezplatne kópiu týchto doložiek vrátane nimi
vyplneného dodatku. V rozsahu potrebnom na ochranu obchodného tajomstva alebo iných dôverných informácií
vrátane osobných údajov môžu zmluvné strany pred poskytnutím kópie dodatku odstrániť časť jeho textu, pričom
však poskytnú zmysluplné zhrnutie, ak by dotknutá osoba inak nebola schopná pochopiť jeho obsah alebo
uplatňovať svoje práva. Zmluvné strany na požiadanie oznámia dotknutej osobe dôvody odstránenia textu, pokiaľ
možno bez toho, aby došlo k prezradeniu odstránených informácií.
d) Písmenami a) až c) nie sú dotknuté povinnosti vývozcu údajov podľa článkov 13 a14 nariadenia (EÚ) 2016/679.
8.3. Správnosť a minimalizácia údajov
a) Každá zmluvná strana zabezpečí, aby osobné údaje boli správne a v prípade potreby aktualizované. Dovozca
údajov prijme všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z
hľadiska účelov spracúvania, bezodkladne vymazali alebo opravili.
b) Ak jedna zo zmluvných strán zistí, že osobné údaje, ktoré preniesla alebo získala, sú nesprávne alebo
neaktuálne, bez zbytočného odkladu o tom informuje druhú zmluvnú stranu.
c) Dovozca údajov zabezpečí, aby osobné údaje boli primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je
nevyhnutný vzhľadom na účely spracúvania.
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8.4. Minimalizácia uchovávania
Dovozca údajov nesmie uchovávať osobné údaje dlhšie než je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú. Na
účely splnenia si tejto povinnosti zavedie vhodné technické alebo organizačné opatrenia vrátane výmazu alebo
anonymizácie (2) údajov a všetkých záloh v momente uplynutia obdobia uchovávania.
8.5. Bezpečnosť spracúvania
a) Dovozca údajov a počas prenosu aj vývozca údajov prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na
zaistenie bezpečnosti osobných údajov vrátane ochrany pred porušením bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému
alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu alebo prístupu (ďalej len „porušenie
ochrany osobných údajov“). Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti náležite zohľadnia najnovšie
poznatky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj riziká pre dotknutú osobu,
ktoré súvisia so spracúvaním. Zmluvné strany zvážia najmä použitie šifrovania alebo pseudonymizácie, a to aj
počas prenosu, ak možno vďaka nim splniť účel spracúvania.
b) Zmluvné strany sa dohodli na technických a organizačných opatreniach uvedených v prílohe II. Dovozca údajov
je povinný vykonávať pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby tieto opatrenia nepretržite poskytovali
primeranú úroveň bezpečnosti.
c) Zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť údajov, alebo aby
sa na ne vzťahovala primeraná zákonná povinnosť zachovávať dôvernosť údajov.
d) V prípade porušenia ochrany osobných údajov týkajúceho sa osobných údajov spracúvaných dovozcom údajov
podľa týchto doložiek prijme dovozca údajov primerané opatrenia na nápravu porušenia ochrany osobných
údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho možných nepriaznivých účinkov.
e) V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré môže predstavovať riziko pre práva a slobody fyzických
osôb, zašle o tom dovozca údajov bez zbytočného odkladu oznámenie vývozcovi údajov a príslušnému dozornému
orgánu podľa doložky 13. Takéto oznámenie obsahuje i) opis povahy porušenia (podľa možnosti vrátane kategórií
a približného počtu dotknutých osôb a záznamov o osobných údajoch); ii) pravdepodobné následky porušenia; iii)
prijaté alebo navrhované opatrenia s cieľom napraviť porušenie a iv) údaje kontaktného miesta, kde možno získať
viac informácií. V rozsahu, v akom nie je možné, aby dovozca údajov poskytol všetky informácie súčasne, možno
ich poskytnúť vo viacerých etapách bez ďalšieho zbytočného odkladu.
f) V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a
slobody fyzických osôb, dovozca údajov bez zbytočného odkladu oznámi dotknutým osobám porušenie ochrany
osobných údajov a povahu tohto porušenia, v prípade potreby v spolupráci s vývozcom údajov, spolu s
informáciami uvedenými v písmene e) bodoch ii) až iv), okrem prípadov, ak dovozca údajov prijal opatrenia na
výrazné zníženie rizika pre práva alebo slobody fyzických osôb, alebo ak by si oznámenie vyžadovalo neprimerané
úsilie. Vtedy dovozca údajov namiesto toho uverejní oznámenie alebo prijme podobné opatrenie na informovanie
verejnosti o porušení ochrany osobných údajov.
g) Dovozca údajov zdokumentuje všetky relevantné skutočnosti týkajúce sa porušenia ochrany osobných údajov
vrátane jeho účinkov a všetkých prijatých opatrení na nápravu a vedie o nich záznamy.
8.6. Citlivé údaje
Ak prenos zahŕňa osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo
filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické alebo biometrické údaje na účely
jedinečnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života či sexuálnej orientácie
osoby, alebo údaje týkajúce sa odsúdenia za trestné činy (ďalej len „citlivé údaje“), uplatňuje dovozca údajov
osobitné obmedzenia a/alebo dodatočné záruky prispôsobené osobitnej povahe údajov a súvisiacim rizikám.
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Môže to zahŕňať obmedzenie okruhu zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom, dodatočné
bezpečnostné opatrenia (napríklad pseudonymizácia) a/alebo dodatočné obmedzenia v súvislosti s ďalším
poskytnutím.
8.7. Následné prenosy
Dovozca údajov poskytne osobné údaje tretej strane nachádzajúcej sa mimo Európskej únie (3) (v rovnakej krajine
ako dovozca údajov alebo v inej tretej krajine, ďalej len „následný prenos“) len vtedy, ak je táto tretia strana
viazaná týmito doložkami alebo súhlasí s tým, že bude týmito doložkami viazaná, a to v súlade s príslušným
modulom. Inak môže dovozca údajov uskutočniť následný prenos len v týchto prípadoch:
i) uskutočňuje sa do krajiny, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku 45 nariadenia (EÚ)
2016/679, ktorého predmetom je následný prenos;
ii) tretia strana inak zabezpečuje primerané záruky podľa článkov 46 alebo 47 nariadenia (EÚ) 2016/679 v
súvislosti s predmetným spracúvaním;
iii) tretia strana uzavrie s dovozcom údajov dohodu o záväznom nástroji zabezpečujúcom rovnakú úroveň ochrany
údajov ako podľa týchto doložiek a dovozca údajov poskytne kópiu týchto záruk vývozcovi údajov;
iv) je to nevyhnutné na účely preukazovania, uplatňovania alebo ochrany právnych nárokov v kontexte
konkrétneho správneho alebo súdneho konania, prípadne konania v oblasti regulácie;
v) je to potrebné v záujme ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby; alebo
vi) ak sa neuplatňuje žiadna z uvedených podmienok, dovozca údajov získal výslovný súhlas dotknutej osoby s
následným prenosom v konkrétnej situácii po tom, ako ju informoval o jeho účele, totožnosti príjemcu a možných
rizikách takéhoto prenosu pre ňu z dôvodu nedostatku primeraných záruk v oblasti ochrany údajov. V tomto
prípade dovozca údajov informuje vývozcu údajov a na jeho žiadosť mu odovzdá kópiu informácií poskytnutých
dotknutej osobe.
Na účely akéhokoľvek následného prenosu sa vyžaduje, aby dovozca údajov dodržiaval všetky ostatné záruky
podľa týchto doložiek, osobitne obmedzenie účelu.
8.8. Spracúvanie na základe poverenia dovozcu údajov
Dovozca údajov zabezpečí, aby akákoľvek osoba konajúca na základe jeho poverenia vrátane sprostredkovateľa
spracúvala údaje výlučne podľa jeho pokynov.
8.9. Dokumentácia a splnenie povinností
a) Každá zmluvná strana musí byť schopná preukázať splnenie svojich povinností podľa týchto doložiek. Dovozca
údajov uchováva najmä príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa spracovateľských činností vykonávaných v rámci jeho
zodpovednosti.
b) Dovozca údajov na požiadanie sprístupní túto dokumentáciu príslušnému dozornému orgánu.
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
8.1. Pokyny
a) Dovozca údajov spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov vývozcu údajov. Vývozca
údajov môže udeľovať takéto pokyny počas celého trvania zmluvy.
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b) Dovozca údajov bezodkladne informuje vývozcu údajov, ak nie je schopný tieto pokyny dodržať.
8.2. Obmedzenie účelu
Dovozca údajov je oprávnený spracúvať osobné údaje len na osobitné účely prenosu stanovené v prílohe I časti B,
ak vývozca údajov neudelí iné pokyny.
8.3. Transparentnosť
Vývozca údajov sprístupní dotknutej osobe na požiadanie a bezplatne kópiu týchto doložiek vrátane dodatku,
ktorý vyplnili zmluvné strany. V rozsahu potrebnom na ochranu obchodného tajomstva alebo iných dôverných
informácií vrátane opatrení uvedených v prílohe II a osobných údajov môže vývozca údajov pred poskytnutím
kópie dodatku k týmto doložkám odstrániť časť jeho textu, pričom poskytne zmysluplné zhrnutie, ak by dotknutá
osoba inak nebola schopná pochopiť jeho obsah alebo uplatňovať svoje práva. Zmluvné strany na požiadanie
oznámia dotknutej osobe dôvody odstránenia textu, pokiaľ možno bez toho, aby došlo k prezradeniu
odstránených informácií. Touto doložkou nie sú dotknuté povinnosti vývozcu údajov podľa článkov 13 a 14
nariadenia (EÚ) 2016/679.
8.4. Správnosť
Ak dovozca údajov zistí, že osobné údaje, ktoré získal, sú nesprávne alebo neaktuálne, bez zbytočného odkladu o
tom informuje vývozcu údajov. V takom prípade je dovozca údajov povinný spolupracovať s vývozcom údajov na
účely výmazu alebo opravy údajov.
8.5. Obdobie spracúvania, výmaz alebo vrátenie údajov
Dovozca údajov je oprávnený spracúvať údaje len počas obdobia uvedeného v prílohe I časti B. Po ukončení
poskytovania spracovateľských služieb dovozca údajov vymaže všetky osobné údaje spracúvané v mene vývozcu
údajov a vývozcovi údajov túto skutočnosť potvrdí, alebo vývozcovi údajov vráti všetky osobné údaje spracúvané v
jeho mene a vymaže existujúce kópie, a to podľa toho, pre ktorú z možností sa vývozca údajov rozhodne. Dovozca
údajov zabezpečuje dodržiavanie týchto doložiek dovtedy, kým nedôjde k vymazaniu alebo vráteniu údajov.
Pokiaľ ide o miestne právne predpisy uplatniteľné na dovozcu údajov, ktorými sa zakazuje vrátenie alebo
vymazanie osobných údajov, dovozca údajov vyhlasuje, že bude naďalej zabezpečovať súlad s týmito doložkami a
bude ich spracúvať len v takom rozsahu a tak dlho, ako to vyžaduje uvedené miestne právo. Tým nie je dotknutá
doložka 14, najmä povinnosť dovozcu údajov podľa doložky 14 písm. e) zasielať počas trvania zmluvy vývozcovi
údajov oznámenia v prípade, keď má dôvod domnievať sa, že sa naň vzťahujú alebo začali vzťahovať právne
predpisy alebo prax, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v doložke 14 písm. a).
8.6. Bezpečnosť spracúvania
a) Dovozca údajov a počas prenosu aj vývozca údajov prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na
zaistenie bezpečnosti údajov vrátane ochrany pred porušením bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu alebo prístupu k týmto údajom (ďalej len
„porušenie ochrany osobných údajov“). Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti zmluvné strany náležite
zohľadnia najnovšie poznatky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj riziká
pre dotknuté osoby, ktoré súvisia so spracúvaním. Zmluvné strany zvážia najmä použitie šifrovania alebo
pseudonymizácie, a to aj počas prenosu, ak možno vďaka nim splniť účel spracúvania. V prípade pseudonymizácie
zostávajú dodatočné informácie na priradenie osobných údajov ku konkrétnej dotknutej osobe, ak je to možné,
pod výlučnou kontrolou vývozcu údajov. Pri plnení si povinností podľa tohto písmena je dovozca údajov povinný
prijať prinajmenšom technické a organizačné opatrenia uvedené v prílohe II. Dovozca údajov je povinný vykonávať
pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby tieto opatrenia nepretržite poskytovali primeranú úroveň
bezpečnosti.
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b) Dovozca údajov poskytne prístup k osobným údajom svojim zamestnancom len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne
potrebný na plnenie, riadenie a monitorovanie zmluvy. Zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné
údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť údajov, alebo aby sa na ne vzťahovala primeraná zákonná povinnosť
zachovávať dôvernosť údajov.
c) V prípade porušenia ochrany osobných údajov týkajúceho sa osobných údajov spracúvaných dovozcom údajov
podľa týchto doložiek prijme dovozca údajov primerané opatrenia na nápravu porušenia vrátane opatrení na
zmiernenie jeho nepriaznivých účinkov. Dovozca údajov zašle vývozcovi údajov aj oznámenie o porušení bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedel. Takéto oznámenie obsahuje údaje kontaktného
miesta, kde možno získať viac informácií, opis povahy porušenia (podľa možnosti vrátane kategórií a približného
počtu dotknutých osôb a záznamov o osobných údajoch), pravdepodobné následky porušenia, ako aj prijaté alebo
navrhované opatrenia s cieľom napraviť porušenie, v prípade potreby vrátane opatrení na zmiernenie jeho
možných nepriaznivých účinkov. Pokiaľ nemožno poskytnúť všetky informácie súčasne, pôvodné oznámenie musí
obsahovať informácie, ktoré boli v danom čase dostupné, pričom ďalšie informácie sa poskytnú bez zbytočného
odkladu po tom, ako budú k dispozícii.
d) Dovozca údajov spolupracuje s vývozcom údajov a poskytuje mu pomoc pri plnení si povinností podľa
nariadenia (EÚ) 2016/679, najmä pokiaľ ide o podávanie oznámení príslušnému dozornému orgánu a dotknutým
osobám, ktoré sú ovplyvnené, pričom zohľadní povahu spracúvania a informácie, ktoré má k dispozícii dovozca
údajov.
8.7. Citlivé údaje
Ak prenos zahŕňa osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo
filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické alebo biometrické údaje na účely
jedinečnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života či sexuálnej orientácie
osoby, alebo údaje týkajúce sa odsúdenia za trestné činy (ďalej len „citlivé údaje“), uplatňuje dovozca údajov
osobitné obmedzenia a/alebo dodatočné záruky stanovené v prílohe I časti B.
8.8. Následné prenosy
Dovozca údajov poskytuje osobné údaje tretej strane len na základe zdokumentovaných pokynov vývozcu údajov.
Údaje možno navyše poskytnúť tretej strane nachádzajúcej sa mimo Európskej únie (4) (v rovnakej krajine ako
dovozca údajov alebo v inej tretej krajine, ďalej len „následný prenos“) len vtedy, ak je táto tretia strana viazaná
týmito doložkami alebo súhlasí s tým, že bude týmito doložkami viazaná, a to v súlade s príslušným modulom,
alebo ak:
i) následný prenos sa uskutočňuje do krajiny, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku45
nariadenia (EÚ) 2016/679, ktorého predmetom je následný prenos;
ii) tretia strana inak zabezpečuje primerané záruky podľa článkov 46 alebo 47 nariadenia (EÚ) 2016/679 v
súvislosti s predmetným spracúvaním;
iii) následný prenos je nevyhnutný na účely preukazovania, uplatňovania alebo ochrany právnych nárokov v
kontexte konkrétneho správneho alebo súdneho konania, prípadne konania v oblasti regulácie; alebo
iv) následný prenos je potrebný v záujme ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej
osoby.
Na účely akéhokoľvek následného prenosu sa vyžaduje, aby dovozca údajov dodržiaval všetky ostatné záruky
podľa týchto doložiek, osobitne obmedzenie účelu.
8.9. Dokumentácia a splnenie povinností
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a) Dovozca údajov sa bezodkladne a primerane zaoberá žiadosťami vývozcu údajov, ktoré sa týkajú spracúvania
podľa týchto doložiek.
b) Zmluvné strany musia byť schopné preukázať, že si splnili povinnosti podľa týchto doložiek. Dovozca údajov
uchováva najmä príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa spracovateľských činností vykonávaných v mene vývozcu
údajov.
c) Dovozca údajov sprístupní vývozcovi údajov všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností
stanovených v týchto doložkách a na žiadosť vývozcu údajov umožní audity spracovateľských činností, na ktoré sa
vzťahujú tieto doložky, a poskytne pri nich potrebnú súčinnosť v primeraných intervaloch alebo ak existujú
náznaky nesplnenia povinností. Pri rozhodovaní o preskúmaní alebo audite môže vývozca údajov zohľadniť
relevantné certifikácie, ktorými disponuje dovozca údajov.
d) Vývozca údajov sa môže rozhodnúť, či vykoná audit sám alebo poverí nezávislého audítora. Audity môžu
zahŕňať inšpekcie v priestoroch alebo fyzických zariadeniach dovozcu údajov a v prípade potreby sa vykonávajú po
primeranom upovedomení.
e) Zmluvné strany sprístupnia príslušnému dozornému orgánu na požiadanie informácie uvedené v písmenách b)
a c) vrátane výsledkov všetkých auditov.
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
8.1. Pokyny
a) Vývozca údajov informoval dovozcu údajov, že koná ako sprostredkovateľ podľa pokynov prevádzkovateľa,
ktoré dá vývozca údajov pred spracúvaním k dispozícii dovozcovi údajov.
b) Dovozca údajov spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa, ktoré
dovozcovi údajov oznámil vývozca údajov, a akýchkoľvek dodatočných zdokumentovaných pokynov vývozcu
údajov. Takéto dodatočné pokyny nesmú byť v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ alebo vývozca
údajov môže udeľovať ďalšie zdokumentované pokyny týkajúce sa spracúvania údajov počas celého trvania
zmluvy.
c) Dovozca údajov bezodkladne informuje vývozcu údajov, ak nie je schopný tieto pokyny dodržať. Ak dovozca
údajov nie je schopný dodržať pokyny prevádzkovateľa, vývozca údajov bezodkladne zašle oznámenie
prevádzkovateľovi.
d) Vývozca údajov vyhlasuje, že dovozcovi údajov uložil rovnaké povinnosti v oblasti ochrany údajov, ako sú
stanovené v zmluve alebo inom právnom akte podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré boli uzatvorené
medzi prevádzkovateľom a vývozcom údajov (5).
8.2. Obmedzenie účelu
Dovozca údajov je oprávnený spracúvať osobné údaje len na osobitné účely prenosu stanovené v prílohe I časti B,
ak neexistujú iné pokyny prevádzkovateľa, ktoré vývozca údajov oznámil dovozcovi údajov, ani iné pokyny
vývozcu údajov.
8.3. Transparentnosť
Vývozca údajov sprístupní dotknutej osobe na požiadanie a bezplatne kópiu týchto doložiek vrátane dodatku,
ktorý vyplnili zmluvné strany. V rozsahu potrebnom na ochranu obchodného tajomstva alebo iných dôverných
informácií vrátane osobných údajov môže vývozca údajov pred poskytnutím kópie dodatku odstrániť časť jeho
textu, pričom však poskytne zmysluplné zhrnutie, ak by dotknutá osoba inak nebola schopná pochopiť jeho obsah
alebo uplatňovať svoje práva. Zmluvné strany na požiadanie oznámia dotknutej osobe dôvody odstránenia textu,
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pokiaľ možno bez toho, aby došlo k prezradeniu odstránených informácií.
8.4. Správnosť
Ak dovozca údajov zistí, že osobné údaje, ktoré získal, sú nesprávne alebo neaktuálne, bez zbytočného odkladu o
tom informuje vývozcu údajov. V takom prípade je dovozca údajov povinný spolupracovať s vývozcom údajov na
účely opravy alebo výmazu údajov.
8.5. Obdobie spracúvania, výmaz alebo vrátenie údajov
Dovozca údajov je oprávnený spracúvať údaje len počas obdobia uvedeného v prílohe I časti B. Po ukončení
poskytovania spracovateľských služieb dovozca údajov vymaže všetky osobné údaje spracúvané v mene
prevádzkovateľa a vývozcovi údajov túto skutočnosť potvrdí, alebo vývozcovi údajov vráti všetky osobné údaje
spracúvané v jeho mene a vymaže existujúce kópie, a to podľa toho, pre ktorú z možností sa vývozca údajov
rozhodne. Dovozca údajov zabezpečuje dodržiavanie týchto doložiek dovtedy, kým nedôjde k vymazaniu alebo
vráteniu údajov. Pokiaľ ide o miestne právne predpisy uplatniteľné na dovozcu údajov, ktorými sa zakazuje
vrátenie alebo vymazanie osobných údajov, dovozca údajov vyhlasuje, že bude naďalej zabezpečovať súlad s
týmito doložkami a bude ich spracúvať len v takom rozsahu a tak dlho, ako to vyžaduje uvedené miestne právo.
Tým nie je dotknutá doložka 14, najmä povinnosť dovozcu údajov podľa doložky 14 písm. e) zasielať počas trvania
zmluvy vývozcovi údajov oznámenia v prípade, keď má dôvod domnievať sa, že sa naň vzťahujú alebo začali
vzťahovať právne predpisy alebo prax, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v doložke 14 písm. a).
8.6. Bezpečnosť spracúvania
a) Dovozca údajov a počas prenosu aj vývozca údajov prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na
zaistenie bezpečnosti údajov vrátane ochrany pred porušením bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu alebo prístupu k týmto údajom (ďalej len
„porušenie ochrany osobných údajov“). Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti náležite zohľadnia
najnovšie poznatky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj riziká pre dotknutú
osobu, ktoré súvisia so spracúvaním. Zmluvné strany zvážia najmä použitie šifrovania alebo pseudonymizácie, a to
aj počas prenosu, ak možno vďaka nim splniť účel spracúvania. V prípade pseudonymizácie zostávajú dodatočné
informácie na priradenie osobných údajov ku konkrétnej dotknutej osobe, ak je to možné, pod výlučnou
kontrolou vývozcu údajov alebo prevádzkovateľa. Pri plnení si povinností podľa tohto písmena je dovozca údajov
povinný prijať prinajmenšom technické a organizačné opatrenia uvedené v prílohe II. Dovozca údajov je povinný
vykonávať pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby tieto opatrenia nepretržite poskytovali primeranú úroveň
bezpečnosti.
b) Dovozca údajov poskytne prístup k údajom svojim zamestnancom len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný
na plnenie, riadenie a monitorovanie zmluvy. Zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje
zaviazali, že zachovajú dôvernosť údajov, alebo aby sa na ne vzťahovala primeraná zákonná povinnosť zachovávať
dôvernosť údajov.
c) V prípade porušenia ochrany osobných údajov týkajúceho sa osobných údajov spracúvaných dovozcom údajov
podľa týchto doložiek prijme dovozca údajov primerané opatrenia na nápravu porušenia vrátane opatrení na
zmiernenie jeho nepriaznivých účinkov. Dovozca údajov bez zbytočného odkladu zašle oznámenie vývozcovi
údajov a v prípade potreby, ak je to možné, aj prevádzkovateľovi po tom, ako sa dozvedel o porušení. Takéto
oznámenie obsahuje údaje kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií, opis povahy porušenia (podľa
možnosti vrátane kategórií a približného počtu dotknutých osôb a záznamov o osobných údajoch),
pravdepodobné následky porušenia, ako aj prijaté alebo navrhované opatrenia s cieľom napraviť porušenie
ochrany údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho možných nepriaznivých účinkov. Pokiaľ nemožno poskytnúť
všetky informácie súčasne, pôvodné oznámenie musí obsahovať informácie, ktoré boli v danom čase dostupné,
pričom ďalšie informácie sa poskytnú bez zbytočného odkladu po tom, ako budú k dispozícii.
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d) Dovozca údajov spolupracuje s vývozcom údajov a poskytuje mu pomoc pri plnení si povinností podľa
nariadenia (EÚ) 2016/679, najmä pokiaľ ide o podávanie oznámení prevádzkovateľovi tak, aby mohol tento
prevádzkovateľ následne zaslať oznámenie príslušnému dozornému orgánu a dotknutým osobám, ktoré sú
ovplyvnené, pričom zohľadní povahu spracúvania a informácie, ktoré má k dispozícii dovozca údajov.
8.7. Citlivé údaje
Ak prenos zahŕňa osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo
filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické alebo biometrické údaje na účely
jedinečnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života či sexuálnej orientácie
osoby, alebo údaje týkajúce sa odsúdenia za trestné činy (ďalej len „citlivé údaje“), uplatňuje dovozca údajov
osobitné obmedzenia a/alebo dodatočné záruky stanovené v prílohe I časti B.
8.8. Následné prenosy
Dovozca údajov poskytuje osobné údaje tretej strane len na základe zdokumentovaných pokynov
prevádzkovateľa, ktoré dovozcovi údajov oznámil vývozca údajov. Údaje možno navyše poskytnúť tretej strane
nachádzajúcej sa mimo Európskej únie (6) (v rovnakej krajine ako dovozca údajov alebo v inej tretej krajine, ďalej
len „následný prenos“) len vtedy, ak je táto tretia strana viazaná týmito doložkami alebo súhlasí s tým, že bude
týmito doložkami viazaná, a to v súlade s príslušným modulom, alebo ak:
i) následný prenos sa uskutočňuje do krajiny, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku45
nariadenia (EÚ) 2016/679, ktorého predmetom je následný prenos;
ii) tretia strana inak zabezpečuje primerané záruky podľa článkov 46 alebo 47 nariadenia (EÚ) 2016/679;
iii) následný prenos je nevyhnutný na účely preukazovania, uplatňovania alebo ochrany právnych nárokov v
kontexte konkrétneho správneho alebo súdneho konania, prípadne konania v oblasti regulácie; alebo
iv) následný prenos je potrebný v záujme ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej
osoby.
Na účely akéhokoľvek následného prenosu sa vyžaduje, aby dovozca údajov dodržiaval všetky ostatné záruky
podľa týchto doložiek, osobitne obmedzenie účelu.
8.9. Dokumentácia a splnenie povinností
a) Dovozca údajov sa bezodkladne a primerane zaoberá žiadosťami vývozcu údajov alebo prevádzkovateľa, ktoré
sa týkajú spracúvania podľa týchto doložiek.
b) Zmluvné strany musia byť schopné preukázať, že si splnili povinnosti podľa týchto doložiek. Dovozca údajov
uchováva najmä príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa spracovateľských činností vykonávaných v mene
prevádzkovateľa.
c) Dovozca údajov sprístupní vývozcovi údajov všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností
stanovených v týchto doložkách, pričom vývozca údajov ich poskytne prevádzkovateľovi.
d) Dovozca údajov umožní vývozcovi údajov audity spracovateľských činností, na ktoré sa vzťahujú tieto doložky, a
poskytne pri nich potrebnú súčinnosť v primeraných intervaloch alebo ak existujú náznaky nesplnenia povinností.
To isté platí aj v prípade, keď vývozca údajov žiada o audit na základe pokynov prevádzkovateľa. Pri rozhodovaní o
audite môže vývozca údajov zohľadniť relevantné certifikácie, ktorými disponuje dovozca údajov.
e) Ak sa audit vykonáva na základe pokynov prevádzkovateľa, vývozca údajov sprístupní výsledky
prevádzkovateľovi.
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f) Vývozca údajov sa môže rozhodnúť, či vykoná audit sám alebo poverí nezávislého audítora. Audity môžu
zahŕňať inšpekcie v priestoroch alebo fyzických zariadeniach dovozcu údajov a v prípade potreby sa vykonávajú po
primeranom upovedomení.
g) Zmluvné strany sprístupnia príslušnému dozornému orgánu na požiadanie informácie uvedené v písmenách b)
a c) vrátane výsledkov všetkých auditov.
MODUL č. 4: Prenos od sprostredkovateľa k prevádzkovateľovi
8.1. Pokyny
a) Vývozca údajov spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov dovozcu údajov v postavení
prevádzkovateľa.
b) Vývozca údajov bezodkladne informuje dovozcu údajov, ak nie je schopný dodržať predmetné pokyny, a to aj v
prípade, že dané pokyny porušujú nariadenie (EÚ) 2016/679 alebo iné právne predpisy Únie alebo členského štátu
o ochrane údajov.
c) Dovozca údajov sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by vývozcovi údajov bránilo v plnení povinností podľa
nariadenia (EÚ) 2016/679, a to aj v kontexte ďalšieho sprostredkovania alebo pokiaľ ide o spoluprácu s
príslušnými dozornými orgánmi.
d) Po ukončení poskytovania spracovateľských služieb vývozca údajov vymaže všetky osobné údaje spracúvané v
mene dovozcu údajov a dovozcovi údajov túto skutočnosť potvrdí, alebo dovozcovi údajov vráti všetky osobné
údaje spracúvané v jeho mene a vymaže existujúce kópie, a to podľa toho, pre ktorú z možností sa dovozca údajov
rozhodne.
8.2. Bezpečnosť spracúvania
a) Zmluvné strany prijmú primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov, a to aj
počas prenosu, ako aj ochrany pred porušením bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému
zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu alebo prístupu (ďalej len „porušenie ochrany osobných
údajov“). Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti náležite zohľadňujú najnovšie poznatky, náklady na
vykonanie opatrení, povahu osobných údajov (7), povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania a riziká spojené s
spracúvaním pre dotknuté osoby, pričom najmä zvážia použitie šifrovania alebo pseudonymizácie, a to aj počas
prenosu, ak možno vďaka nim splniť účel spracúvania.
b) Vývozca údajov pomáha dovozcovi údajov zabezpečiť primeranú bezpečnosť údajov v súlade s písmenom a). V
prípade porušenia ochrany osobných údajov týkajúceho sa osobných údajov spracúvaných vývozcom údajov
podľa týchto doložiek zašle vývozca údajov oznam dovozcovi údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o
tejto skutočnosti dozvie, a dovozcovi údajov poskytne pomoc pri náprave porušenia.
c) Vývozca údajov zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť
údajov, alebo aby sa na ne vzťahovala primeraná zákonná povinnosť zachovávať dôvernosť údajov.
8.3. Dokumentácia a splnenie povinností
a) Zmluvné strany musia byť schopné preukázať, že si splnili povinnosti podľa týchto doložiek.
b) Vývozca údajov sprístupní dovozcovi údajov všetky informácie potrebné na preukázanie, že si splnil povinnosti
podľa týchto doložiek, umožní audity a poskytne pri nich potrebnú súčinnosť.
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Doložka 9 Využívanie ďalších sprostredkovateľov
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
Dovozca údajov má všeobecné povolenie vývozcu údajov na zapojenie ďalších sprostredkovateľov z dohodnutého
zoznamu. Dovozca údajov osobitne písomne informuje vývozcu údajov o všetkých zamýšľaných zmenách v tomto
zozname, pokiaľ ide o pridanie alebo nahradenie ďalších sprostredkovateľov, a to najmenej [uveďte časové
obdobie] vopred, čím poskytne vývozcovi údajov dostatočný čas na to, aby mohol proti takýmto zmenám vzniesť
námietky pred zapojením ďalšieho sprostredkovateľa. Dovozca údajov poskytne vývozcovi údajov informácie, na
základe ktorých môže uplatniť svoje právo namietať.
b) Ak dovozca údajov zapojí ďalšieho sprostredkovateľa do vykonávania konkrétnych spracovateľských činností (v
mene vývozcu údajov), urobí to na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa v podstate stanovujú rovnaké povinnosti
v oblasti ochrany údajov ako sú tie, ktoré má dovozca údajov podľa týchto doložiek, a to aj pokiaľ ide o práva
oprávnenej tretej strany v prípade dotknutých osôb. (8) Zmluvné strany vyhlasujú, že splnením povinností v
zmysle tejto doložky si dovozca údajov zároveň splní aj povinnosti v zmysle doložky 8.8. Dovozca údajov
zabezpečí, aby ďalší sprostredkovateľ dodržiaval povinnosti, ktoré sa podľa týchto doložiek vzťahujú na dovozcu
údajov.
c) Dovozca údajov poskytne vývozcovi údajov na jeho žiadosť kópiu dohody s ďalším sprostredkovateľom, ako aj
neskorších zmien tejto dohody. V rozsahu potrebnom na ochranu obchodného tajomstva alebo iných dôverných
informácií vrátane osobných údajov môže dovozca údajov pred poskytnutím kópie tejto dohody odstrániť časti jej
textu.
d) Dovozca údajov naďalej v plnom rozsahu zodpovedá vývozcovi údajov za plnenie povinností ďalšieho
sprostredkovateľa podľa zmluvy, ktorú uzatvoril s dovozcom údajov. Dovozca údajov zašle vývozcovi údajov
oznámenie o každom porušení povinností ďalšieho sprostredkovateľa v zmysle uvedenej zmluvy.
e) Dovozca údajov sa dohodne s ďalším sprostredkovateľom na doložke o oprávnenosti tretej strany, podľa ktorej
má vývozca údajov v prípade, že dovozca údajov fakticky zanikol, prestal podľa práva existovať alebo sa stal
insolventným, právo vypovedať zmluvu s ďalším sprostredkovateľom a ďalšiemu sprostredkovateľovi dať pokyn,
aby osobné údaje vymazal alebo vrátil.
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
a) Dovozca údajov má všeobecné povolenie prevádzkovateľa na zapojenie ďalších sprostredkovateľov z
dohodnutého zoznamu. Dovozca údajov osobitne písomne informuje prevádzkovateľa o všetkých zamýšľaných
zmenách v tomto zozname, pokiaľ ide o pridanie alebo nahradenie ďalších sprostredkovateľov, a to najmenej
[uveďte časové obdobie] vopred, čím poskytne prevádzkovateľovi dostatočný čas na to, aby mohol proti takýmto
zmenám vzniesť námietky pred zapojením ďalšieho sprostredkovateľa. Dovozca údajov poskytne
prevádzkovateľovi informácie, na základe ktorých môže uplatniť svoje právo namietať. Dovozca údajov informuje
vývozcu údajov o zapojení ďalšieho sprostredkovateľa.
b) Ak dovozca údajov zapojí ďalšieho sprostredkovateľa do vykonávania konkrétnych spracovateľských činností (v
mene prevádzkovateľa), urobí to na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa v podstate stanovujú rovnaké povinnosti
v oblasti ochrany údajov ako sú tie, ktoré má dovozca údajov podľa týchto doložiek, a to aj pokiaľ ide o práva
oprávnenej tretej strany v prípade dotknutých osôb. (9) Zmluvné strany vyhlasujú, že splnením povinností v
zmysle tejto doložky si dovozca údajov zároveň splní aj povinnosti v zmysle doložky 8.8. Dovozca údajov
zabezpečí, aby ďalší sprostredkovateľ dodržiaval povinnosti, ktoré sa podľa týchto doložiek vzťahujú na dovozcu
údajov.
c) Dovozca údajov poskytne vývozcovi údajov na jeho žiadosť alebo na žiadosť prevádzkovateľa kópiu dohody s
ďalším sprostredkovateľom, ako aj neskorších zmien tejto dohody V rozsahu potrebnom na ochranu obchodného
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tajomstva alebo iných dôverných informácií vrátane osobných údajov môže dovozca údajov pred poskytnutím
kópie tejto dohody odstrániť časti jej textu.
d) Dovozca údajov naďalej v plnom rozsahu zodpovedá vývozcovi údajov za plnenie povinností ďalšieho
sprostredkovateľa podľa zmluvy, ktorú uzatvoril s dovozcom údajov. Dovozca údajov zašle vývozcovi údajov
oznámenie o každom porušení povinností ďalšieho sprostredkovateľa v zmysle uvedenej zmluvy.
e) Dovozca údajov sa dohodne s ďalším sprostredkovateľom na doložke o oprávnenosti tretej strany, podľa ktorej
má vývozca údajov v prípade, že dovozca údajov fakticky zanikol, prestal podľa práva existovať alebo sa stal
insolventným, právo vypovedať zmluvu s ďalším sprostredkovateľom a ďalšiemu sprostredkovateľovi dať pokyn,
aby osobné údaje vymazal alebo vrátil.

Doložka 10 Práva dotknutých osôb
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
a) Dovozca údajov sa prípadne s pomocou vývozcu údajov zaoberá všetkými otázkami a žiadosťami, ktoré dostane
od dotknutej osoby a ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa týchto
doložiek, a to bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia predmetnej otázky alebo
žiadosti. (10) Dovozca údajov prijme vhodné opatrenia na uľahčenie týchto otázok, žiadostí a uplatňovania práv
dotknutej osoby. Všetky informácie poskytnuté dotknutej osobe musia byť v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej
forme, pričom musia byť formulované jasne a jednoducho.
b) Na žiadosť dotknutej osoby dovozca údajov predovšetkým bezplatne:
i) poskytne dotknutej osobe potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; ak áno, kópiu
údajov, ktoré sa jej týkajú, a informácie v prílohe I; ak osobné údaje boli alebo budú následne prenášané,
poskytne informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov (podľa potreby s cieľom poskytnúť zmysluplné
informácie), ktorým osobné údaje boli alebo budú následne prenášané, účel takýchto následných prenosov a ich
dôvod podľa doložky 8.7; a poskytne informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s doložkou 12
písm. c) bodom i);
ii) opraví nesprávne alebo neúplné údaje týkajúce sa dotknutej osoby;
iii) vymaže osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby, ak sa takéto údaje spracúvajú alebo spracúvali v rozpore s
doložkami, ktorých cieľom je zabezpečiť práva oprávnenej tretej strany, alebo ak dotknutá osoba odvolá súhlas,
na ktorom je spracúvanie založené.
c) Ak dovozca údajov spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, spracúvanie na tieto účely ukončí, ak
dotknutá osoba proti tomu namieta.
d) Dovozca údajov nie je oprávnený založiť rozhodnutie len na automatizovanom spracúvaní prenášaných
osobných údajov (ďalej len „automatizované rozhodnutie“), ktoré by vyvolávalo právne účinky týkajúce sa
dotknutej osoby alebo by ju podobne významne ovplyvňovalo, okrem prípadu, že by s tým dotknutá osoba
výslovne súhlasila alebo dovozca údajov má na to oprávnenie podľa právnych predpisov krajiny určenia, pokiaľ sa
v týchto právnych predpisoch stanovujú vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej
osoby. V takom prípade je dovozca údajov samostatne alebo v spolupráci s vývozcom údajov povinný:
i) informovať dotknutú osobu o zamýšľanom automatizovanom rozhodnutí a dôsledkoch, ako aj o súvisiacej
logike, a
ii) zaviesť vhodné záruky, a to aspoň tak, že sa dotknutej osobe umožní napadnúť predmetné rozhodnutie,
vyjadriť svoj názor a dosiahnuť preskúmanie človekom.
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e) Ak sú žiadosti dotknutej osoby neprimerané najmä z dôvodu ich opakujúcej sa povahy, dovozca údajov môže
buď vyúčtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady v súvislosti s vybavením žiadosti, alebo
žiadosť odmietnuť.
f) Dovozca údajov môže žiadosť dotknutej osoby zamietnuť, ak takéto zamietnutie povoľujú právne predpisy
krajiny určenia, pričom je to nevyhnutné a primerané v demokratickej spoločnosti na ochranu jedného z cieľov
uvedených v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
g) Ak má dovozca údajov v úmysle zamietnuť žiadosť dotknutej osoby, informuje dotknutú osobu o dôvodoch
zamietnutia a možnosti podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu a/alebo domáhať sa nápravy na súde.
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
a) Dovozca údajov bezodkladne oznámi vývozcovi údajov každú žiadosť, ktorú dostal od dotknutej osoby. Na túto
žiadosť nie je oprávnený sám reagovať, pokiaľ mu to vývozca údajov nepovolil.
b) Dovozca údajov pomáha vývozcovi údajov pri plnení povinnosti reagovať na žiadosti dotknutých osôb o výkon
ich práv podľa nariadenia (EÚ) 2016/679. V tejto súvislosti zmluvné strany stanovia v prílohe II vhodné technické a
organizačné opatrenia na poskytnutie pomoci, ako aj rozsah potrebnej pomoci, a to s ohľadom na povahu
spracúvania.
c) Dovozca údajov dodržiava pri plnení svojich povinností podľa písmen a) a b) pokyny vývozcu údajov
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
a) Dovozca údajov bezodkladne oznámi vývozcovi údajov a v prípade potreby aj prevádzkovateľovi každú žiadosť,
ktorú dostal od dotknutej osoby, a to bez toho, aby na ňu reagoval, pokiaľ na to nebol poverený
prevádzkovateľom.
b) Dovozca údajov v prípade potreby v spolupráci s vývozcom údajov pomáha prevádzkovateľovi pri plnení
povinnosti reagovať na žiadosti dotknutých osôb o výkon ich práv podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, prípadne
nariadenia (EÚ) 2018/1725. V tejto súvislosti zmluvné strany stanovia v prílohe II vhodné technické a organizačné
opatrenia na poskytnutie pomoci, ako aj rozsah potrebnej pomoci, a to s ohľadom na povahu spracúvania.
c) Dovozca údajov dodržiava pri plnení svojich povinností podľa písmen a) a b) pokyny prevádzkovateľa, ktoré mu
oznámil vývozca údajov.
MODUL č. 4: Prenos od sprostredkovateľa k prevádzkovateľovi
Zmluvné strany si navzájom poskytujú pomoc pri reagovaní na otázky a žiadosti dotknutých osôb podľa miestneho
práva uplatniteľného na dovozcu údajov alebo v prípade spracúvania údajov vývozcom údajov v EÚ podľa
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Doložka 11 Náprava
a) Dovozca údajov informuje dotknuté osoby v transparentnom a ľahko dostupnom formáte prostredníctvom
individuálneho oznámenia alebo na svojom webovom sídle o kontaktnom mieste, ktoré je oprávnené vybavovať
sťažnosti. Bezodkladne sa zaoberá všetkými sťažnosťami, ktoré dostane od dotknutej osoby.
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
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b) V prípade sporu medzi dotknutou osobou a jednou zo zmluvných strán, ktorý sa týka dodržiavania ustanovení
týchto doložiek, vynaloží táto zmluvná strana maximálne úsilie na rýchle vyriešenie sporu formou zmieru.
Zmluvné strany sa navzájom informujú o takýchto sporoch a v prípade potreby spolupracujú na ich riešení.
c) Ak sa dotknutá osoba odvoláva na právo oprávnenej tretej strany podľa doložky 3, dovozca údajov akceptuje
rozhodnutie dotknutej osoby:
i) podať sťažnosť dozornému orgánu v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo miesta výkonu práce, alebo
príslušnému dozornému orgánu podľa doložky 13;
ii) postúpiť spor príslušným súdom v zmysle doložky 18.
d) Zmluvné strany súhlasia s tým, aby dotknutú osobu zastupoval neziskový subjekt, organizácia alebo združenie
za podmienok stanovených v článku 80 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
e) Dovozca údajov je povinný riadiť sa rozhodnutím, ktoré je záväzné podľa platných právnych predpisov EÚ alebo
členského štátu.
f) Dovozca údajov vyjadruje súhlas s tým, že rozhodnutie dotknutej osoby nebude mať vplyv na jej hmotné a
procesné práva domáhať sa nápravy v súlade s platnými právnymi predpismi.

Doložka 12 Zodpovednosť
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 4: Prenos od sprostredkovateľa k prevádzkovateľovi
a) Každá zmluvná strana je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za akúkoľvek ujmu, ktorú jej spôsobí v
dôsledku porušenia týchto doložiek.
b) Každá zmluvná strana je zodpovedná voči dotknutej osobe za akúkoľvek majetkovú alebo nemajetkovú ujmu,
ktorú spôsobí dotknutej osobe porušením práv oprávnenej tretej strany podľa týchto doložiek, pričom dotknutá
osoba má nárok na náhradu uvedenej ujmy. Tým nie je dotknutá zodpovednosť vývozcu údajov podľa nariadenia
(EÚ) 2016/679.
c) Ak je za ujmu spôsobenú dotknutej osobe v dôsledku porušenia týchto doložiek zodpovedná viac ako jedna
zmluvná strana, tieto zmluvné strany zodpovedajú spoločne a nerozdielne, pričom dotknutá osoba je oprávnená
podať žalobu na súd proti ktorejkoľvek z týchto zmluvných strán.
d) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď nesie zodpovednosť podľa písmena c) jedna zmluvná strana, je
oprávnená žiadať od druhej zmluvnej strany vrátenie časti náhrady vyjadrujúcej jej zodpovednosť za ujmu.
e) Dovozca údajov sa nemôže odvolávať na konanie sprostredkovateľa alebo ďalšieho sprostredkovateľa s cieľom
zbaviť sa svojej vlastnej zodpovednosti.
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
a) Každá zmluvná strana je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za akúkoľvek ujmu, ktorú jej spôsobí v
dôsledku porušenia týchto doložiek.
b) Dovozca údajov je zodpovedný voči dotknutej osobe za akúkoľvek majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, ktorú
spôsobí on sám alebo ďalší sprostredkovateľ dotknutej osobe porušením práv oprávnenej tretej strany podľa
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týchto doložiek, pričom dotknutá osoba má nárok na náhradu uvedenej ujmy.
c) Bez ohľadu na písmeno b) je vývozca údajov zodpovedný voči dotknutej osobe za akúkoľvek majetkovú alebo
nemajetkovú ujmu, ktorú on sám alebo dovozca údajov (prípadne ďalší sprostredkovateľ) spôsobí dotknutej
osobe porušením práv oprávnenej tretej strany podľa týchto doložiek, pričom dotknutá osoba má nárok na
náhradu uvedenej ujmy. Tým nie je dotknutá zodpovednosť vývozcu údajov a v prípade, že vývozca údajov je
sprostredkovateľom konajúcim v mene prevádzkovateľa, ani zodpovednosť prevádzkovateľa podľa nariadenia
(EÚ) 2016/679, prípadne nariadenia (EÚ) 2018/1725.
d) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď nesie zodpovednosť za ujmu spôsobenú dovozcom údajov (alebo
ďalším sprostredkovateľom) podľa písmena c) vývozca údajov, je oprávnený žiadať od dovozcu údajov vrátenie
časti náhrady vyjadrujúcej jeho zodpovednosť za ujmu.
e) Ak je za ujmu spôsobenú dotknutej osobe v dôsledku porušenia týchto doložiek zodpovedná viac ako jedna
zmluvná strana, tieto zmluvné strany zodpovedajú spoločne a nerozdielne, pričom dotknutá osoba je oprávnená
podať žalobu na súd proti ktorejkoľvek z týchto zmluvných strán.
f) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď nesie zodpovednosť jedna zmluvná strana podľa písmena e), je
oprávnená žiadať od druhej zmluvnej strany vrátenie časti náhrady vyjadrujúcej jej zodpovednosť za ujmu.
g) Dovozca údajov sa nemôže odvolávať na konanie ďalšieho sprostredkovateľa s cieľom zbaviť sa svojej vlastnej
zodpovednosti.

Doložka 13 Dohľad
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
a) [Ak je vývozca údajov usadený v členskom štáte EÚ:] Dozorný orgán zodpovedný za zabezpečenie toho, aby
vývozca údajov dodržiaval ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679 v oblasti prenosu údajov podľa prílohy I časti C,
má postavenie príslušného dozorného orgánu.
[Ak vývozca údajov nie je usadený v členskom štáte EÚ, ale patrí do územnej pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2016/679
v súlade s článkom 3 ods. 2, pričom určí zástupcu podľa článku 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679:] Dozorný
orgán členského štátu, v ktorom je podľa prílohy I časti C usadený zástupca v zmysle článku 27 ods. 1 nariadenia
(EÚ) 2016/679, má postavenie príslušného dozorného orgánu.
[Ak vývozca údajov nie je usadený v členskom štáte EÚ, ale patrí do územnej pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2016/679
v súlade s článkom 3 ods. 2 bez toho, aby musel určiť zástupcu podľa článku 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679:]
Dozorný orgán jedného z členských štátov, v ktorom sa nachádzajú dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa
prenášajú v súlade s týmito doložkami v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré sa im ponúkajú, alebo ktorých
správanie sa monitoruje, ako sa to uvádza v prílohe I časti C, má postavenie príslušného dozorného orgánu.
b) Dovozca údajov sa zaväzuje, že sa podriadi jurisdikcii príslušného dozorného orgánu a bude s ním
spolupracovať v rámci akýchkoľvek konaní, ktorých cieľom je zabezpečiť dodržiavanie týchto doložiek. Dovozca
údajov sa najmä zaväzuje reagovať na otázky, podriadiť sa auditom a konať v súlade s opatreniami prijatými
dozorným orgánom vrátane nápravných a kompenzačných opatrení. Dozornému orgánu poskytne písomné
potvrdenie, že boli prijaté potrebné opatrenia.
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ODDIEL III – MIESTNE PRÁVNE PREDPISY A POVINNOSTI V PRÍPADE
PRÍSTUPU ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI
Doložka 14 Miestne právne predpisy a prax, ktoré majú vplyv na
dodržiavanie doložiek
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 4: Prenos od sprostredkovateľa k prevádzkovateľovi (ak sprostredkovateľ v EÚ kombinuje osobné údaje
prijaté od prevádzkovateľa z tretej krajiny s osobnými údajmi, ktoré získal sprostredkovateľ v EÚ)
a) Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú žiadny dôvod považovať právne predpisy a prax v tretej krajine určenia,
pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov dovozcom údajov vrátane akýchkoľvek požiadaviek na poskytovanie
osobných údajov alebo opatrení, ktorými sa povoľuje prístup orgánov verejnej moci, za prekážku, ktorá by bránila
dovozcovi údajov v plnení jeho povinností vyplývajúcich z týchto doložiek. Uvedené vychádza z výkladu, podľa
ktorého právne predpisy a prax, ktoré rešpektujú podstatu základných práv a slobôd a neprekračujú rámec toho,
čo je nevyhnutné a primerané v demokratickej spoločnosti na zabezpečenie jedného z cieľov uvedených v článku
23 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, nie sú v rozpore s týmito doložkami.
b) Zmluvné strany deklarujú, že v súvislosti s vyhlásením v písmene a) náležite zohľadnili najmä tieto prvky:
i) osobitné okolnosti prenosu vrátane dĺžky spracovateľského reťazca, počtu zapojených aktérov a použitých
prenosových kanálov; zamýšľané následné prenosy; typ príjemcu; účel spracúvania; kategórie a formát
prenášaných osobných údajov; odvetvie hospodárstva, v ktorom sa prevod uskutočňuje; miesto uchovávania
prenášaných údajov;
ii) právne predpisy a prax tretej krajiny určenia – vrátane tých, podľa ktorých sa vyžaduje poskytovanie údajov
orgánom verejnej moci alebo povoľuje prístup týchto orgánov, – ktoré sú relevantné vzhľadom na osobitné
okolnosti prenosu, ako aj uplatniteľné obmedzenia a záruky (12);
iii) všetky príslušné zmluvné, technické alebo organizačné záruky zavedené na doplnenie záruk podľa týchto
doložiek vrátane opatrení uplatňovaných počas prenosu a spracúvania osobných údajov v krajine určenia.
c) Dovozca údajov vyhlasuje, že pri vykonávaní posúdenia podľa písmena b) vynaložil maximálne úsilie na to, aby
poskytol vývozcovi údajov relevantné informácie, a zaväzuje sa naďalej spolupracovať s vývozcom údajov tak, aby
sa zabezpečilo dodržiavanie týchto doložiek.
d) Zmluvné strany sa zaväzujú zdokumentovať posúdenie podľa písmena b) a na požiadanie túto dokumentáciu
sprístupniť príslušnému dozornému orgánu.
e) Dovozca údajov sa zaväzuje bezodkladne oznámiť vývozcovi údajov, či má po vyjadrení súhlasu s týmito
doložkami počas trvania zmluvy dôvod domnievať sa, že sa na neho vzťahujú alebo začali vzťahovať právne
predpisy alebo prax, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami podľa písmena a), a to aj po zmene právnych predpisov
tretej krajiny alebo prijatí opatrenia (ako je žiadosť o poskytnutie údajov) týkajúceho sa uplatnenia takýchto
právnych predpisov v praxi, ktoré nie je v súlade s požiadavkami podľa písmena a). [V prípade modulu č. 3:
Vývozca údajov postúpi oznámenie prevádzkovateľovi.] Vývozca údajov postúpi oznámenie prevádzkovateľovi.]
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f) V nadväznosti na oznámenie podľa písmena e) alebo ak má vývozca údajov inak dôvod domnievať sa, že
dovozca údajov už nemôže plniť svoje povinnosti podľa týchto doložiek, vývozca údajov bezodkladne určí vhodné
opatrenia (napríklad technické alebo organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti), ktoré má
prijať vývozca údajov a/alebo dovozca údajov na riešenie situácie [v prípade modulu č. 3: v prípade potreby po
konzultácii s prevádzkovateľom]. Vývozca údajov preruší prenos údajov, ak sa domnieva, že nie je možné
zabezpečiť primerané záruky pre takýto prenos, alebo ak mu dá na to pokyn [v prípade modulu č. 3:
prevádzkovateľ alebo] príslušný dozorný orgán. V takom prípade je vývozca údajov oprávnený vypovedať zmluvu,
pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov podľa týchto doložiek. Ak má zmluva viac ako dve zmluvné strany,
vývozca údajov ju môže vypovedať len vo vzťahu k príslušnej zmluvnej strane, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli
inak. V prípade vypovedania zmluvy podľa tejto doložky sa uplatní doložka 16 písm. d) a e).

Doložka 15 Povinnosti dovozcu údajov v prípade prístupu orgánov
verejnej moci
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 4: Prenos od sprostredkovateľa k prevádzkovateľovi(ak sprostredkovateľ v EÚ kombinuje osobné údaje
prijaté od prevádzkovateľa z tretej krajiny s osobnými údajmi, ktoré získal sprostredkovateľ v EÚ)
15.1. Oznámenie
a) Dovozca údajov sa zaväzuje bezodkladne zaslať oznámenie vývozcovi údajov a prípadne dotknutej osobe (v
prípade potreby s pomocou vývozcu údajov), ak:
i) dostane právne záväznú žiadosť od orgánu verejnej moci vrátane súdnych orgánov podľa právnych predpisov
krajiny určenia o poskytnutie osobných údajov prenášaných podľa týchto doložiek; takéto oznámenie obsahuje
informácie o požadovaných osobných údajoch, žiadajúcom orgáne, právnom základe žiadosti a poskytnutej
odpovedi; alebo
ii) sa dozvie o akomkoľvek priamom prístupe orgánov verejnej moci k osobným údajom prenášaným podľa týchto
doložiek v súlade s právnymi predpismi krajiny určenia; takéto oznámenie obsahuje všetky informácie, ktoré má
dovozca k dispozícii.
[V prípade modulu č. 3: Vývozca údajov postúpi oznámenie prevádzkovateľovi.]
b) Ak sa dovozcovi údajov zakazuje podľa právnych predpisov krajiny určenia zaslať oznámenie vývozcovi údajov
a/alebo dotknutej osobe, dovozca údajov sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na získanie výnimky zo zákazu s
cieľom oznámiť čo najviac informácií a čo najskôr. Dovozca údajov sa zaväzuje zdokumentovať svoje maximálne
úsilie tak, aby ho mohol na žiadosť vývozcu údajov preukázať.
c) Ak to právne predpisy krajiny určenia umožňujú, dovozca údajov sa zaväzuje, že počas trvania zmluvy bude
vývozcovi údajov v pravidelných intervaloch poskytovať čo najviac relevantných informácií o prijatých žiadostiach
(najmä počet žiadostí, druh požadovaných údajov, žiadajúci orgán, či boli žiadosti napadnuté a výsledok
súvisiacich konaní atď.). [V prípade modulu č. 3: Vývozca údajov postúpi informáciu prevádzkovateľovi.]
d) Dovozca údajov sa zaväzuje, že informácie podľa písmen a) až c) uchová počas trvania zmluvy a na požiadanie
ich sprístupní príslušnému dozornému orgánu.
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e) Písmená a) až c) sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dovozcu údajov podľa doložky 14 písm. e)
a doložky 16, a to bezodkladne informovať vývozcu údajov, ak nie je schopný konať v súlade s týmito doložkami.
15.2. Preskúmanie zákonnosti a minimalizácia údajov
a) Dovozca údajov sa zaväzuje preskúmať zákonnosť žiadosti o poskytnutie údajov, najmä či je zachovaná
právomoc žiadajúceho orgánu verejnej moci, a žiadosť napadnúť, ak po dôkladnom posúdení dospeje k záveru, že
existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že žiadosť je nezákonná podľa právnych predpisov krajiny určenia,
platných záväzkov podľa medzinárodného práva a zásad ústretovosti v medzinárodných vzťahoch. Dovozca údajov
je za rovnakých podmienok povinný využívať možnosti odvolania. Pri napadnutí žiadosti dovozca údajov navrhne
nariadenie predbežných opatrení s cieľom pozastaviť účinky žiadosti dovtedy, kým príslušný súdny orgán
nerozhodne vo veci samej. Požadované osobné údaje poskytne až vtedy, keď je na to povinný podľa platných
procesných pravidiel. Týmito požiadavkami nie sú dotknuté povinnosti dovozcu údajov podľa doložky 14 písm. e).
b) Dovozca údajov sa zaväzuje zdokumentovať príslušné právne posúdenie, ako aj akékoľvek napadnutie žiadosti
o poskytnutie údajov, a v rozsahu povolenom právnymi predpismi krajiny určenia sprístupní dokumentáciu
vývozcovi údajov Na požiadanie sprístupní túto dokumentáciu aj príslušnému dozornému orgánu. [V prípade
modulu č. 3: Vývozca údajov sprístupní posúdenie prevádzkovateľovi.]
c) Dovozca údajov sa zaväzuje, že v rámci odpovede na žiadosť o poskytnutie údajov poskytne minimálne
dovolené množstvo informácií, a to na základe primeraného výkladu žiadosti.

ODDIEL IV – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Doložka 16 Nedodržanie doložiek a ukončenie platnosti
a) Dovozca údajov bezodkladne informuje vývozcu údajov, ak nie je schopný tieto pokyny z akéhokoľvek dôvodu
dodržať.
b) V prípade, že dovozca údajov porušuje tieto doložky alebo nie je schopný plniť si povinnosti podľa týchto
doložiek, vývozca údajov pozastaví prenos osobných údajov dovozcovi údajov, kým sa opäť nedosiahne súlad
alebo nedôjde k ukončeniu platnosti zmluvy. Doložka 14 písm. f) tým nie je dotknutá.
c) Vývozca údajov je oprávnený vypovedať zmluvu v rozsahu, v akom sa týka spracúvania osobných údajov podľa
týchto doložiek, ak:
i) vývozca údajov prerušil prenos osobných údajov dovozcovi údajov podľa písmena b) a dodržiavanie týchto
doložiek sa neobnoví v primeranej lehote a v každom prípade do jedného mesiaca od prerušenia;
ii) dovozca údajov závažným alebo trvalým spôsobom porušuje tieto doložky; alebo
iii) dovozca údajov porušuje záväzné rozhodnutie príslušného súdu alebo dozorného orgánu, pokiaľ ide o jeho
povinnosti podľa týchto doložiek.
V týchto prípadoch informuje o tomto porušení príslušný dozorný orgán [v prípade modulu č. 3: a
prevádzkovateľa]. Ak má zmluva viac ako dve zmluvné strany, vývozca údajov ju môže vypovedať len vo vzťahu k
príslušnej zmluvnej strane, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
d) [V prípade modulov č. 1, 2 a 3: Osobné údaje, ktoré boli prenesené pred vypovedaním zmluvy podľa písmena
c), sa bezodkladne vrátia vývozcovi údajov alebo v celom rozsahu vymažú, a to podľa toho, pre ktorú z možností
sa vývozca údajov rozhodne. To isté platí v prípade kópií údajov.] [V prípade modulu č. 4: Osobné údaje získané
vývozcom údajov v EÚ, ktoré boli prenesené pred vypovedaním zmluvy podľa písmena c), sa bezodkladne v celom
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rozsahu vymažú, vrátane ich kópií.] Dovozca údajov vydá vývozcovi údajov potvrdenie o tom, že údaje boli
vymazané. Dovozca údajov zabezpečuje dodržiavanie týchto doložiek dovtedy, kým nedôjde k vymazaniu alebo
vráteniu údajov. Pokiaľ ide o miestne právne predpisy uplatniteľné na dovozcu údajov, ktorými sa zakazuje
vrátenie alebo vymazanie prenesených osobných údajov, dovozca údajov vyhlasuje, že bude naďalej
zabezpečovať súlad s týmito doložkami a údaje bude spracúvať len v takom rozsahu a tak dlho, ako to vyžaduje
uvedené miestne právo.
e) Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odvolať svoj súhlas s tým, že bude viazaná týmito doložkami, ak i)
Európska komisia prijme rozhodnutie podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679 týkajúce sa prenosu
osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú tieto doložky, alebo ii) nariadenie (EÚ) 2016/679 sa stane súčasťou
právneho rámca krajiny, do ktorej sa osobné údaje prenášajú. Tým nie sú dotknuté ostatné povinnosti vzťahujúce
sa na predmetné spracúvanie podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

Doložka 17 Rozhodné právo
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
Tieto doložky sa riadia právom členského štátu Európskej únie, ak toto právo priznáva účinok právam oprávnenej
tretej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že toto bude právny poriadok ako je to definované v Podmienkach.
MODUL č. 4: Prenos od sprostredkovateľa k prevádzkovateľovi
Tieto doložky sa riadia právom krajiny, ktoré priznáva účinok právam oprávnenej tretej strany. Zmluvné strany sa
dohodli, že toto bude právny poriadok ako je to definované v Podmienkach.

Doložka 18 Voľba súdu a právomoci
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
a) Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich z týchto doložiek sú príslušné súdy členského štátu EÚ.
b) Zmluvné strany sa dohodli, že týmito súdmi sú súdy ako je definované v Podmienkach.
c) Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania proti vývozcovi údajov a/alebo dovozcovi údajov aj na
súdoch členského štátu, v ktorom má obvyklý pobyt.
d) Zmluvné strany sa dohodli, že sa podriadia právomoci týchto súdov.
MODUL č. 4: Prenos od sprostredkovateľa k prevádzkovateľovi
Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich z týchto doložiek sú príslušné súdy ako je definované v Podmienkach.
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DODATOK
VYSVETLIVKA: Musí byť možné jasne rozlišovať informácie uplatniteľné na jednotlivé prenosy alebo kategórie
prenosov a v tomto ohľade identifikovať úlohy jednotlivých zmluvných strán v postavení vývozcov údajov a/alebo
dovozcov údajov. V tomto ohľade nie je nevyhnutné, aby došlo k vyplneniu a podpisu osobitných dodatkov pre
každý prevod/kategóriu prevodov a/alebo zmluvný vzťah, ak túto transparentnosť možno dosiahnuť
prostredníctvom jedného dodatku. Ak je však potrebné zabezpečiť dostatočnú jasnosť, mali by sa použiť
samostatné dodatky.

PRÍLOHA I
A. ZOZNAM ZMLUVNÝCH STRÁN
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 4: Prenos od sprostredkovateľa k prevádzkovateľovi
Vývozca údajov: [Totožnosť a kontaktné údaje vývozcu údajov a prípadne jeho zodpovednej osoby a/alebo
zástupcu v Európskej únii]
1. Prevádzkovateľ v zmysle Dohody o spracúvaní údajov
2. Sprostredkovateľ v zmysle Dohody o spracúvaní údajov
(na základe toku údajov)
Dovozca údajov: [Totožnosť a kontaktné údaje dovozcu údajov vrátane akejkoľvek kontaktnej osoby zodpovednej
za ochranu údajov]
1. Prevádzkovateľ v zmysle Dohody o spracúvaní údajov
2. Sprostredkovateľ v zmysle Dohody o spracúvaní údajov
(na základe toku údajov)
B. OPIS PRENOSU
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 4: Prenos od sprostredkovateľa k prevádzkovateľovi
Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa prenášajú: Ako je definované v Dohode o spracúvaní údajov.
Kategórie prenášaných osobných údajov: Ako je definované v Dohode o spracúvaní údajov a Zásadách ochrany
osobných údajov.
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Prenášané citlivé údaje (v relevantných prípadoch) a uplatňované obmedzenia alebo záruky, ktoré v plnej miere
zohľadňujú povahu údajov a súvisiace riziká, ako napríklad prísne obmedzenie účelu, obmedzenia prístupu
(vrátane prístupu len pre personál, ktorý absolvoval špecializovanú odbornú prípravu), vedenie záznamov o
prístupe k údajom, obmedzenia následných prenosov alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia: Ako je
definované v Dohode o spracúvaní údajov a Zásadách ochrany osobných údajov.
Frekvencia prenosu (napríklad či sa údaje prenášajú jednorazovo alebo sústavne): Sústavný prenos.
Povaha spracúvania: Automatizovaná.
Účel prenosu a ďalšieho spracúvania údajov: Poskytovanie služby v zmysle Podmienok, ich príloh, Zásad ochrany
osobných údajov a dokumentácie k službe.
Obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jeho určenie: Ako je definované
v Dohode o spracúvaní údajov.
V prípade prevodov sprostredkovateľom alebo ďalším sprostredkovateľom uveďte aj predmet, povahu a trvanie
spracúvania: Ako je definované v Dohode o spracúvaní údajov.
C. PRÍSLUŠNÝ DOZORNÝ ORGÁN
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
Uveďte príslušný dozorný orgán v súlade s doložkou 13: Ako je definované v Zásadách ochrany osobných údajov

PRÍLOHA II TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA VRÁTANE
TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÝCH OPATRENÍ NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI
ÚDAJOV
MODUL č. 1: Prenos od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
VYSVETLIVKA: Technické a organizačné opatrenia treba opísať konkrétne, nie všeobecne. Pozri aj všeobecnú
poznámku na prvej strane dodatku, najmä pokiaľ ide o potrebu jasne uviesť, ktoré opatrenia sa vzťahujú na
konkrétny prevod/súbor presunov.
Opis technických a organizačných opatrení prijatých dovozcom údajov (vrátane všetkých príslušných certifikácií) s
cieľom zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti, pričom sa zohľadní povaha, rozsah, kontext a účel spracúvania,
ako aj riziká pre práva a slobody fyzických osôb: Ako je definované v bezpečnostnej politike
V prípade prenosov sprostredkovateľom alebo ďalším sprostredkovateľom opíšte aj osobitné technické a
organizačné opatrenia, ktoré má prijať sprostredkovateľ alebo ďalší sprostredkovateľ, aby mohol poskytnúť
pomoc prevádzkovateľovi, a v prípade prenosov od sprostredkovateľa k ďalšiemu sprostredkovateľovi vývozcovi
údajov
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PRÍLOHA III ZOZNAM ĎALŠÍCH SPROSTREDKOVATEĽOV
MODUL č. 2: Prenos od prevádzkovateľa k sprostredkovateľovi
MODUL č. 3: Prenos od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi
VYSVETLIVKA: Túto prílohu je potrebné vyplniť v prípade modulov č. 2 a 3, pokiaľ ide o osobitné povolenie pre
ďalších sprostredkovateľov [doložka 9 písm. a) možnosť 1].
Prevádzkovateľ povolil využitie týchto ďalších sprostredkovateľov: Ako je definované v Dohode o spracúvaní
údajov

Odkazy:
(1) Ak je vývozca údajov sprostredkovateľom, na ktorého sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 a ktorý koná
v mene inštitúcie alebo orgánu Únie ako prevádzkovateľ, tak uplatňovaním týchto doložiek sa pri zapojení iného
sprostredkovateľa (ďalšie sprostredkovanie), na ktorého sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679, zabezpečuje
aj súlad s článkom 29 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES
(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39), pokiaľ sú tieto doložky a povinnosti v oblasti ochrany údajov, ktoré sú
stanovené v zmluve alebo inom právnom akte uzavretom medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa
článku 29 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1725, vo vzájomnom súlade. Platí to najmä v prípade, keď sa
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ odvolávajú na štandardné zmluvné doložky uvedené v rozhodnutí 2021/915.
(2) Je teda nevyhnutné, aby boli údaje anonymizované tak, aby nikto nemohol jednotlivca identifikovať, ako sa to
uvádza v odôvodnení 26 nariadenia (EÚ) 2016/679, pričom tento postup musí byť nezvratný.
(3) Dohodou o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) sa vnútorný trh Európskej únie
rozširuje o tri štáty EHP – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Na právne predpisy Únie v oblasti ochrany osobných
údajov vrátane nariadenia (EÚ) 2016/679 sa vzťahuje Dohoda o EHP a tieto predpisy boli začlenené do prílohy XI k
tejto dohode. Preto akékoľvek poskytnutie údajov zo strany dovozcu údajov tretej strane nachádzajúcej sa v EHP
sa na účely týchto doložiek nepovažuje za následný prenos.
(4) Dohodou o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) sa vnútorný trh Európskej únie
rozširuje o tri štáty EHP – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Na právne predpisy Únie v oblasti ochrany osobných
údajov vrátane nariadenia (EÚ) 2016/679 sa vzťahuje Dohoda o EHP a tieto predpisy boli začlenené do prílohy XI k
tejto dohode. Preto akékoľvek poskytnutie údajov zo strany dovozcu údajov tretej strane nachádzajúcej sa v EHP
sa na účely týchto doložiek nepovažuje za následný prenos.
(5) Pozri článok 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679 a v prípade, že prevádzkovateľom je inštitúcia alebo orgán EÚ,
článok 29 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1725.
(6) Dohodou o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) sa vnútorný trh Európskej únie
rozširuje o tri štáty EHP – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Na právne predpisy Únie v oblasti ochrany osobných
údajov vrátane nariadenia (EÚ) 2016/679 sa vzťahuje Dohoda o EHP a tieto predpisy boli začlenené do prílohy XI k
tejto dohode. Preto akékoľvek poskytnutie údajov zo strany dovozcu údajov tretej strane nachádzajúcej sa v EHP
sa na účely týchto doložiek nepovažuje za následný prenos.
(7) Vrátane toho, či prenos a ďalšie spracúvanie zahŕňajú osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod,
politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické
alebo biometrické údaje na účely jedinečnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo
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sexuálneho života či sexuálnej orientácie osoby, alebo údaje týkajúce sa odsúdenia za trestné činy.
(8) Túto požiadavku môže ďalší sprostredkovateľ, ktorý pristupuje k týmto doložkám v súlade s príslušným
modulom, splniť podľa doložky 7.
(9) Túto požiadavku môže ďalší sprostredkovateľ, ktorý pristupuje k týmto doložkám v súlade s príslušným
modulom, splniť podľa doložky 7.
(10) Túto lehotu možno predĺžiť najviac o dva mesiace, a to v nevyhnutnom rozsahu a s ohľadom na zložitosť
a počet žiadostí. Dovozca údajov náležite a bezodkladne informuje dotknutú osobu o každom takomto predĺžení.
(11) Dovozca údajov môže ponúknuť nezávislé riešenie sporov na rozhodcovskom orgáne len vtedy, ak je usadený
v krajine, ktorá ratifikovala Newyorský dohovor o výkone rozhodcovských rozhodnutí.
(12) Pokiaľ ide o vplyv týchto právnych predpisov a praxe na dodržiavanie týchto doložiek, v rámci celkového
posúdenia možno zohľadniť rôzne prvky. Medzi tieto prvky možno zahrnúť relevantné a zdokumentované
praktické skúsenosti s predchádzajúcimi prípadmi žiadostí orgánov verejnej moci o poskytnutie údajov alebo
neexistenciu takýchto žiadostí, ktoré sa vzťahujú na dostatočne reprezentatívny časový rámec. Ide najmä o
interné záznamy alebo inú dokumentáciu, ktoré boli vypracúvané priebežne v súlade s náležitou starostlivosťou a
certifikované na úrovni vyššieho manažmentu, ak možno tieto informácie zákonne poskytovať tretím stranám.
Pokiaľ možno na základe týchto praktických skúseností dospieť k záveru, že dovozcovi údajov nič nebráni v
dodržiavaní týchto doložiek, treba uviesť aj ďalšie relevantné objektívne prvky, pričom zmluvným stranám
prináleží dôkladne posúdiť, či tieto prvky ako celok majú dostatočnú váhu na podporu tohto záveru, pokiaľ ide o
ich spoľahlivosť a reprezentatívnosť. Zmluvné strany musia predovšetkým prihliadnuť na to, či sú ich praktické
skúsenosti potvrdené, a teda nie v rozpore s verejnými alebo inak dostupnými a spoľahlivými informáciami o
existencii alebo neexistencii žiadostí v rámci toho istého odvetvia a/alebo uplatňovaním právnych predpisov v
praxi, ako je napríklad judikatúra a správy nezávislých orgánov dohľadu.

Zásady ochrany osobných údajov
Platné od 3. januára 2022 | Zobraziť predchádzajúcu verziu Zásad ochrany osobných údajov | Porovnať zmeny
Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532, ako
prevádzkovateľ údajov (ďalej len „ESET“ alebo „my“) kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov. Chceme
splniť požiadavku transparentnosti, ktorá je právne štandardizovaná vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane
údajov (ďalej len „GDPR“). S týmto cieľom zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktorých jediným
účelom je informovať nášho zákazníka (ďalej len „koncový používateľ“ alebo „vy“) ako dotknutú osobu o týchto
témach ochrany osobných údajov:
• právny základ spracúvania osobných údajov;
• zdieľanie a dôvernosť údajov;
• bezpečnosť údajov;
• práva, ktoré máte ako dotknutá osoba;
• spracúvanie osobných údajov;
• Kontaktné informácie.
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Právny základ spracúvania osobných údajov
Existuje len niekoľko právnych základov spracovania údajov, ktoré využívame v súlade s príslušným právnym
rámcom týkajúcim sa ochrany osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ESET je potrebné
najmä preto, aby sa mohla plniť Podmienky používania (ďalej len „podmienky“) pre koncového používateľa
(článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), ktorá sa vzťahuje na poskytovanie produktov alebo služieb spoločnosti
ESET, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, napríklad:
• Právny základ oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), ktorý nám umožňuje
spracúvať údaje o tom, ako naši zákazníci používajú naše služby a ako sú s nimi spokojní, aby sme používateľom
poskytli čo najlepšiu ochranu, podporu a skúsenosti. Príslušné právne predpisy uznávajú ako oprávnený záujem
dokonca aj marketing, a preto sa naň spoliehame pri marketingovej komunikácii s našimi zákazníkmi.
• Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), o ktorý vás môžeme požiadať v špecifických situáciách, keď
tento právny základ považujeme za najvhodnejší, alebo ak to vyžaduje zákon.
• Splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR), napríklad pokiaľ ide o stanovenie
požiadaviek týkajúcich sa elektronickej komunikácie alebo uchovávania fakturačných a účtovných dokumentov.

Zdieľanie a dôvernosť údajov
Vaše údaje nezdieľame s tretími stranami. Spoločnosť ESET však pôsobí globálne prostredníctvom pridružených
spoločností alebo partnerov v rámci svojej siete predaja, služieb a podpory. Informácie o správe licencií, účtovaní
a technickej podpore spracúvané spoločnosťou ESET sa môžu prenášať medzi pridruženými subjektmi alebo
partnermi na účely plnenia dohody EULA, ako je napríklad poskytovanie služieb alebo podpory.
Spoločnosť ESET uprednostňuje spracúvanie údajov v krajinách Európskej únie (EÚ). V závislosti od vašej polohy
(používanie našich produktov a/alebo služieb mimo EÚ) a/alebo vami vybratej služby však môže byť nevyhnutné
preniesť vaše údaje do krajiny mimo EÚ. Využívame napríklad služby tretích strán spojené s cloudovou
výpočtovou technikou. V týchto prípadoch si dôkladne vyberáme poskytovateľov služieb a dbáme na ochranu
údajov na primeranej úrovni prostredníctvom zmluvných, ale tiež technických a organizačných opatrení. V prípade
potreby sa spravidla dohodneme na štandardných zmluvných doložkách EÚ s doplnkovými zmluvnými pravidlami.
Pri niektorých krajinách mimo EÚ, ako je napríklad Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, už EÚ určila porovnateľnú
úroveň ochrany údajov. Z dôvodu porovnateľnej úrovne ochrany údajov sa pri prenose údajov do týchto krajín
nevyžaduje žiadne osobitné oprávnenie ani dohoda.
Využívame služby tretej strany súvisiace s technológiou cloud computing. Poskytuje ich spoločnosť Microsoft ako
poskytovateľom cloudových služieb.

Bezpečnosť údajov
Spoločnosť ESET realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá
zodpovedá potenciálnym rizikám. Čo najlepšie sa snažíme zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť
a odolnosť systémov a služieb spracovania údajov. V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich
práv a slobôd, sme však pripravení informovať príslušný dozorný orgán, ako aj koncových používateľov ako
dotknuté osoby.

Práva dotknutej osoby
Práva každého koncového používateľa sú dôležité a chceme vás informovať, že všetci koncoví používatelia
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(z ktorejkoľvek krajiny EÚ aj mimo EÚ) majú práva uvedené nižšie zaručené spoločnosťou ESET. Ak chcete uplatniť
svoje práva dotknutej osoby, môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára podpory alebo e-mailom na
adrese dpo@eset.sk. Na účely identifikácie vás požiadame o tieto informácie: meno, e-mailovú adresu a (ak sú
tieto informácie k dispozícii) licenčný kľúč alebo číslo zákazníka a pridruženú spoločnosť. Neodosielajte nám
žiadne iné osobné údaje, napríklad dátum narodenia. Chceme zdôrazniť, že na účely spracovania vašej žiadosti,
ako aj na účely identifikácie, budeme spracúvať vaše osobné údaje.
Právo na odvolanie súhlasu. Právo na odvolanie súhlasu sa uplatňuje v prípade spracúvania, ktoré je založené len
na súhlase. Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať aj
bez uvedenia dôvodu. Odvolanie súhlasu je účinné len pre budúcnosť a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
údajov pred odvolaním.
Právo namietať. Právo namietať voči spracúvaniu sa uplatňuje v prípade spracúvania na základe oprávneného
záujmu spoločnosti ESET alebo tretej strany. Ak vaše osobné údaje spracúvame na ochranu oprávneného záujmu,
ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči nami uvedenému oprávnenému záujmu a spracúvaniu
vašich osobných údajov. Vaša námietka je účinná len pre budúcnosť a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
údajov pred námietkou. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, nie je potrebné
uvádzať dôvody námietky. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takýmto priamym marketingom. Vo
všetkých ostatných prípadoch vás požiadame, aby ste nás stručne informovali o svojich sťažnostiach týkajúcich sa
oprávneného záujmu spoločnosti ESET spracúvať vaše osobné údaje.
V niektorých prípadoch máme oprávnenie napriek vášmu odvolaniu súhlasu ďalej spracúvať vaše osobné údaje na
inom právnom základe, napríklad na účely plnenia zmluvy.
Právo prístupu. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich údajoch, ktoré
uchováva spoločnosť ESET.
Právo na opravu. Ak neúmyselne spracúvame vaše nesprávne osobné údaje, máte právo na ich opravu.
Právo na vymazanie a právo na obmedzenie spracúvania. Ako dotknutá osoba máte právo požiadať o vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak napríklad vaše osobné údaje spracúvame s vaším
súhlasom, odvoláte ho a neexistuje žiadny iný právny základ, ako je napríklad zmluva, vaše osobné údaje
vymažeme okamžite. Vaše osobné údaje tiež budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely, ktoré sú pre ne
uvedené, na konci nášho obdobia uchovávania.
Ak vaše osobné údaje používame výhradne na účely priameho marketingu a odvoláte súhlas alebo budete
namietať voči existujúcemu oprávnenému záujmu spoločnosti ESET, spracúvanie vašich osobných údajov
obmedzíme tak, že pridáme vaše kontaktné údaje do svojho interného blacklistu, aby nedošlo k nevyžiadanému
kontaktu. V opačnom prípade sa vaše osobné údaje vymažú.
Upozorňujeme, že sa od nás môže žiadať, aby sme vaše údaje uchovávali až do uplynutia povinností a období
uchovávania stanovených zákonodarcom alebo dozornými orgánmi. Povinnosti a obdobia uchovávania tiež môžu
vyplývať z právnych predpisov Slovenskej republiky. Po ich uplynutí sa príslušné údaje vymažú zvyčajným
spôsobom.
Právo na prenosnosť údajov. Ako dotknutej osobe vám radi poskytneme osobné údaje spracúvané spoločnosťou
ESET vo formáte XLS.
Právo podať sťažnosť. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu. Spoločnosť
ESET podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov. Príslušným
dozorným orgánom na ochranu údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na
adrese Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.
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Spracúvanie osobných údajov
Služby poskytované spoločnosťou ESET a realizované v rámci nášho webového produktu sa poskytujú za
podmienok používania (ďalej len „ToU“), niektoré z nich však môžu vyžadovať osobitnú pozornosť. Chceme vám
poskytnúť podrobnejšie informácie o spracovaní údajov, ktoré súvisí s poskytovaním našich produktov a služieb.
Poskytujeme rôzne služby opísané v podmienky a produktovej dokumentácii. Nato, aby všetko fungovalo, ako má,
musíme zhromažďovať tieto informácie:
• Počas spravovania bezpečnostných produktov ESET sa vyžaduje identifikátor a názov jednotky, názov
produktu, licenčné informácie, informácie o aktivácii a uplynutí platnosti a informácie o hardvéri a softvéri
spravovaného zariadenia s nainštalovaným bezpečnostným produktom ESET. Denníky týkajúce sa aktivít
spravovaných bezpečnostných produktov ESET a zariadení sa zhromažďujú a sprístupňujú na zjednodušenie
spravovania a sledovania funkcií a služieb.
• Ďalšie spracúvané informácie môžu zahŕňať informácie týkajúce sa procesu inštalácie vrátane informácií o
platforme, na ktorej je produkt nainštalovaný, a informácie o prevádzke a funkčnosti našich produktov alebo
spravovaných zariadení, napríklad informácie o odtlačkoch hardvéru, identifikátoroch inštalácie,
identifikátoroch licencie, IP adrese, MAC adrese, použitých e-mailových adresách, súradniciach GPS mobilného
zariadenia alebo nastaveniach konfigurácie produktu.
• Z dôvodu zabezpečenia infraštruktúry a na účely nahlasovania sa musia spracúvať informácie o telemetrii
vrátane počtu používateľov, politík, prihlásení, úloh, upozornení, spravovaných zariadení, hrozieb, HTTP
hlavičiek, atď.
• Licenčné informácie, ako napríklad identifikácia licencie, a osobné údaje, ako napríklad meno, priezvisko,
adresa a e-mailová adresa, sa vyžadujú na fakturačné účely, overenie pravosti licencie a poskytovanie našich
služieb.
• Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa vyžadujú na poskytnutie
technickej alebo inej podpory spoločnosťou ESET. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať,
môžeme zhromažďovať informácie, ako sú napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné
informácie, podrobnosti o produkte a opis vášho konkrétneho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia
podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií, napríklad vygenerovaných protokolov.
• Údaje týkajúce sa používania našich služieb sú na konci relácie úplne anonymné. Po skončení relácie sa
neuložia žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
• Prostredníctvom webového formulára nám môžete poskytnúť pripomienky zákazníka, pričom na účely
poskytnutia reakcie vás môžeme požiadať o e-mail, ako aj o licenčné informácie a počet spravovaných
zariadení.
Ak osoba, ktorá používa naše produkty a služby, nie je koncovým používateľom, ktorý si príslušný produkt alebo
službu zakúpil a vyjadril súhlas s našimi podmienkami (napríklad zamestnanec koncového používateľa, jeho
rodinný príslušník alebo osoba inak oprávnená koncovým používateľom používať produkt alebo službu v súlade
s podmienkami), spracúvanie údajov sa uskutočňuje v oprávnenom záujme spoločnosti ESET v zmysle článku 6
ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, aby používateľ oprávnený koncovým používateľom mohol používať nami
poskytované produkty a služby v súlade s podmienkami.

Kontaktné informácie
Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na
adrese:
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ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk

Ukážka funkcií
Ukážka funkcií poskytuje možnosť v predstihu si vyskúšať najnovšie pripravované funkcie v ESET PROTECT Cloud.
Ukážka funkcií je dostupná z roletového menu Rýchle odkazy.

V sekcii Ukážka funkcií môže správca nájsť pripravované funkcie s krátkym popisom každej z nich. Správca potom
môže Aktivovať alebo Deaktivovať jednotlivé ukážkové funkcie a taktiež k nim Odoslať spätnú väzbu.
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Po aktivácii je funkcia okamžite dostupná v konzole na správu.
Najnovšie ukážkové funkcie, ktoré sú dostupné v konzole na správu:
Pre aktuálne vydanie nie sú k dispozícii žiadne ukážkové funkcie.
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