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Úvod
Tato příručka je určena pro malé a středně velké zákazníky, kteří ve svém Windows prostředí spravují
prostřednictvím ESET PROTECT 9 nejvýše 250 stanic.
Najdete v ní vysvětlení základní konceptů důležitých pro nasazení bezpečnostních produktů ESET.

ESET PROTECT 9
ESET PROTECT 9 (dříve známý jako ESMC) je aplikace navržená pro správu bezpečnostních produkty ESET na
stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa v síti.
Prostřednictvím ESET PROTECT můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich
konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a detekce v síti.
ESET PROTECT neposkytuje sám o sobě ochranu proti škodlivému kódu. Pro zajištění ochrany nainstaluje na
zařízení ve své síti bezpečnostní produkt ESET odpovídající vaší licenci (například ESET Endpoint Security).

Úvod
Tato příručka je určena pro malé a středně velké zákazníky, kteří ve svém Windows prostředí spravují
prostřednictvím ESET PROTECT 9 nejvýše 250 stanic.
Najdete v ní vysvětlení základní konceptů důležitých pro nasazení bezpečnostních produktů ESET.

ESET PROTECT 9
ESET PROTECT 9 (dříve známý jako ESMC) je aplikace navržená pro správu bezpečnostních produkty ESET na
stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa v síti.
Prostřednictvím ESET PROTECT můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich
konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a detekce v síti.
ESET PROTECT neposkytuje sám o sobě ochranu proti škodlivému kódu. Pro zajištění ochrany nainstaluje na
zařízení ve své síti bezpečnostní produkt ESET odpovídající vaší licenci (například ESET Endpoint Security).

Podporované produkty ESET pro ochranu stanic
Bezpečnostní produkty z rodiny ESET Endpoint jsou primárně určeny pro ochranu pracovních stanic v
SMB/enterprise prostředí a můžete je používat společně s .
Prostřednictvím ESET PROTECT 9 můžete nasadit, aktivovat a spravovat níže uvedené bezpečnostní produkty
ESET:
Správa prostřednictvím ESET PROTECT 9 Verze produktu
ESET Endpoint Security pro Windows
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6.5+, 7.x, 8.x, 9.x

Správa prostřednictvím ESET PROTECT 9 Verze produktu
ESET Endpoint Antivirus pro Windows

6.5+, 7.x, 8.x, 9.x

ESET Endpoint Security pro macOS

6.8+

ESET Endpoint Antivirus pro macOS

6.8+

ESET Endpoint Security pro Android

2.x

Úplný přehled podporovaných produktů naleznete v administrátorské části příručky.

Nové funkce v ESET PROTECT 9.0
Detaily na dosah prstu
Zobrazení detailů počítače nebo detekce, a přepínání se mezi ostatními objekty, nebylo nikdy snazší. V sekci
Počítače stačí kliknout na název zařízení a informace o něm se zobrazí v postranním panelu. Zjistit více Stejná
mechanika funguje v sekci Detekce, kdy po kliknutí na konkrétní detekci se zobrazí její detaily. Zjistit více

Nové přehledy na nástěnce týkající se EDTD
Představujeme novou nástěnku, na které naleznete užitečné informace a statistiky, související se službou ESET
Dynamic Threat Defense. Zjistit více

Automatická aktualizace produktů
S cílem ulehčit vám život přinášíme funkci automatické aktualizace našich bezpečnostních produktů (aktuálně pro
produkty z řady ESET Endpoint na platformě Windows). Tato funkce bude dostupná v produktech ESET Endpoint
Antivirus/Security od verze 9 jejíž vydání plánujeme na listopad letošního roku. Díky této funkci budete mít ve své
síti vždy ty nejnovější produkty ESET. Zjistit více

Správa ochrany před útoky hrubou silou
V deváté generaci produktů z řady ESET Endpoint na platformě Windows jsme představili novou bezpečnostní
funkci navrženou za účelem ochrany zařízení před potenciálním uhádnutím přihlašovacích údajů a vytvořením
vzdáleného připojení. Konfiguraci této funkce provedete snadno pomocí politiky přímo z konzole, stejně tak
v případě chybného blokování vytvoříte výjimku v sekci Detekce.

Vylepšení ESET Full Disk Encryption
Svůj drahocenný čas ušetříte díky automatickým aktualizacím modulů ESET Full Disk Encryption. Dále je nově
možné při vytváření instalačního balíčku definovat rozložení klávesnice a heslo pro zahájení šifrování. V
neposlední řadě prošlo změnou též uživatelské rozhraní, ve kterém je k dispozici seznam nainstalovaných modulů.

Další vylepšení a změny v ovládání
Další podrobnosti naleznete v seznamu změn.
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Architektura a komponenty ESET PROTECT
Pro běh konzole pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET je nutné nainstalovat následující
komponenty:
• ESET PROTECT Server (výkonná součást, která zajišťuje komunikaci s klienty)
• ESET PROTECT Web Console (webové rozhraní pro obsluhu ESET PROTECT Serveru)
• ESET Management Agent (nainstalovaný na klientských stanicích; zajišťuje komunikaci s ESET PROTECT
serverem)
Následující komponenty jsou volitelné, ale ve velkých sítích je doporučujeme nainstalovat pro dosažení
maximálního výkonu:
• Apache HTTP Proxy
• Rougue Detection Sensor (objeví nespravované počítače ve vaší síti)
Další informace naleznete v kapitole Certifikáty a Komponenty ESET PROTECT infrastruktury.

Server
ESET PROTECT Server je výkonná součást celé infrastruktury, která zpracovává veškerá data od klientů
připojených k serveru (prostřednictvím ESET Management Agenta).

Agent
ESET Management Agent je nezbytnou součástí ESET PROTECT infrastruktury. Klienti (počítače) nekomunikují se
serverem přímo, ale výměnu dat zajišťuje agent. Agent sbírá informace z klienta a odesílá je na ESET PROTECT
Server. A naopak přijímá úlohy, které ESET PROTECT Server odeslal klientovi – ty jsou odeslány agentovi, který je
předá bezpečnostnímu produktu ESET nainstalovanému na koncovém zařízení.

Web Console
ESET PROTECT Web Console je webové rozhraní určené pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET ve
vaší síti. It displays an overview of the status of clients on your network and can be used to deploy ESET solutions
to unmanaged computers remotely. Pokud máte webový server dostupný z internetu, můžete ESET PROTECT
spravovat prakticky odkudkoli z libovolného zařízení s internetovým prohlížečem.

Apache HTTP Proxy
Apache HTTP Proxy je samostatná komponenta, která při použití s ESET PROTECT 9 může sloužit pro distribuci
aktualizací a instalačních balíčků počítačům ve vaší síti. Jedná se o transparentní proxy, což znamená, že do cache
ukládá soubory stahované z internetu a minimalizuje tak množství přenášených dat.
Výhody Apache HTTP Proxy jsou následující:
• Do cache dokáže ukládat:
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oAktualizace detekčních a programových modulů
oAktivační úlohy (do cache se ukládá komunikace s aktivačními servery – žádosti o získání licence)
odata z ESET PROTECT repozitáře,
oA distribuovat je klientům ve vaší síti.
• Minimalizuje množství dat stažených z internetu.

ESET Rogue Detection Sensor
Rogue Detection Sensor (RD Sensor) dokáže ve vaší síti najít počítače, které zatím nespravujete prostřednictvím
ESET PROTECT. Tato komponenta aktivně vyhledává v síti nová zařízení a automaticky vám je zobrazí v ESET
PROTECT.
Komponentě Rogue Detection Sensor může trvat až 24 hodin než ve vaší síti najde nové počítače.
Nově objevená zařízení naleznete v předdefinovaném přehledu, ze kterého si je můžete přidat do požadovaných
statických skupin, nasadit na ně ESET Management Agenta a aplikovat na ně úlohy nebo politiky.

Systémové požadavky
Před instalací ESET PROTECT se ujistěte, že váš server splňuje hardwarové požadavky, máte podporovaný
operační systém, nainstalovány všechny potřebné závislosti a nakonfigurovanou síť.

Hardware
Stroj, na kterém poběží ESET PROTECT, by měl splňovat níže uvedená hardwarová doporučení.
Počet klientů

ESET PROTECT Server + SQL databázový server
Počet jader Frekvence
(GHz)

RAM (GB)

Disková
jednotka1
Jeden

IOPS2

Do 1.000

4

2.1

4

500

5.000

8

2.1

8

10.000 3

4

2.1

16

20.000

4

2.1

16

4.000

50.000

8

2.1

32

10.000

100.000

16

2.1

64+

20.000

1.000
Samostatné

2.000

1 Při počtu 10.000 klientů a větším doporučujeme databázový server nainstalovat na samostatný disk.
2 IOPS (celkový počet I/O operací za sekundu) – minimální vyžadovaná hodnota.
• Doporučujeme udržovat přibližně 0,2 IOPS na připojeného klienta, nikoli méně než 500.
• Výkon disku si můžete otestovat prostřednictvím nástroje diskspd, kdy použijte jeden z níže uvedených
příkazů:
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Počet klientů
Do 5 000 klientů

Příkaz
diskspd.exe -c1000M -b4K -d120 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

Více než 5 000 klientů diskspd.exe -c10000M -b4K -d600 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat
3 Podívejte na vzorový scénář pro prostředí s více než 10.000 klienty

Doporučení na diskové jednotky
Použitá disková jednotka má klíčový vliv na výkon ESET PROTECT.
• Instance SQL serveru může s ESET PROTECT serverem sdílet stejné prostředky (pro maximalizaci jeho
vytížení a snížení doby odezvy). Provozováním ESET PROTECT serveru a databázového serveru na jednom
stroji zvýšíte výkon ESET PROTECT.
• Výkon SQL serveru zvýšíte umístěním databáze a transakčních protokolů na samostatné jednotky,
především pak na fyzické SSD disky.
• Pokud máte pouze jednu diskovou jednotku, doporučujeme použít SSD.
• Doporučujeme používat SSD disky. Solid-state disky SSD jsou mnohem rychlejší než klasické HDD.
• Pokud máte dostatek RAM, postačí SAS disky v R5 konfiguraci. Testovací konfigurace: 10x 1,2TB SAS disky
v R5 – dvě paritní skupiny 4+1 bez dalšího ukládání do mezipaměti.
• Výkon se při použití enteprise-grade SSD s vysokým IOPS nezvýší.
• Kapacita 100 GB je dostatečná pro jakékoli množství klientů. Větší prostor budete potřebovat v případě, že
často zálohujete databázi.
• Nepoužívejte síťové jednotky, pouze tím snížíte výkon ESET PROTECT.
• Pokud máte funkční vícevrstvou infrastrukturu úložiště, která umožňuje migraci online úložiště,
doporučujeme začít se sdílenými pomalejšími vrstvami a monitorovat výkon ESET PROTECT výkon. V případě,
že latenci při čtení/zápisu překročí 20ms, můžete nerušeně přesunout vrstvu úložiště na rychlejší úroveň a
použít nákladově nejefektivnější back-end. Totéž můžete provést na hypervizoru (pokud používáte ESET
PROTECT jako virtuální počítač).

Doporučení pro jednotlivé scénáře
Níže naleznete výsledky testování výkonu virtuálního prostředí s rozdílným počtem klientů po uplynutí jednoho
roku.
Pro databázový server a ESET PROTECT Server byly použity samostatné virtuální stroje s identickou
hardwarovou konfigurací.
Počet jader Frekvence (GHz) RAM (GB)

Výkon
10.000 klientů

20.000 klientů 40.000 klientů

8

2.1

64

Vysoký

Vysoký

Normální

8

2.1

32

Normální

Normální

Normální

4

2.1

32

Normální

Normální

Nízký
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Počet jader Frekvence (GHz) RAM (GB)

Výkon
10.000 klientů

20.000 klientů 40.000 klientů

2

2.1

16

Nízký

Nízký

Nedostatečné

2

2.1

8

Velmi nízký
Velmi nízký
Nedostatečné
(nedoporučeno) (nedoporučeno)

Operační systém
V následující tabulce jsou uvedeny operační systémy Windows, na které je možné jednotlivé komponenty ESET
PROTECT nainstalovat. Úplný přehled podporovaných operačních systémů naleznete v instalační příručce.
Operační systém

Server

Agent

RD Sensor

Windows Server 2008 R2 x64 SP1 s nainstalovanou
aktualizací KB4474419 nebo KB4490628

✔

✔

Windows Server 2008 R2 CORE x64 s nainstalovanou
aktualizací KB4474419 nebo KB4490628

✔

✔

Windows Storage Server 2008 R2 x64 s nainstalovanou
aktualizací KB4474419 nebo KB4490628

✔

✔

Microsoft SBS 2011 Standard x64

✔

✔

Microsoft SBS 2011 Essentials x64

✔

✔

MDM

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

✔

✔

✔

✔

Windows Storage Server 2016 x64

✔

✔

✔

✔

Windows Server 2019 x64

✔

✔

✔

✔

Windows Server 2022 x64

✔

✔

✔

✔

Operační systém

Server

Agent

RD Sensor

Windows 7 x86 SP1 s nejnovějšími aktualizacemi
Windows (alespoň KB4474419 a KB4490628)

✔

✔

Windows 7 x64 SP1 s nejnovějšími aktualizacemi
Windows (alespoň KB4474419 a KB4490628)

✔

✔
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MDM

Operační systém

Server

Windows 8 x86
Windows 8 x64

✔*

Windows 8.1 x86
Windows 8.1 x64

✔*

Windows 10 x86
Windows 10 x64 (všechna oficiální sestavení)

✔*

RD Sensor

MDM

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔*

✔

✔*

✔*

✔*

✔

Windows 10 ARM
Windows 11 x64

Agent

✔*

✔

* Instalace serverových komponent ESET PROTECT na desktopový operační systém nemusí být v souladu s licenční
politikou společnosti Microsoft. Informaci si ověřte v licenčním ujednání, případně kontaktujte svého dodavatele
softwaru. V malých sítích/SMB může být vhodnější ESET PROTECT Server nainstalovat na linux nebo využít
virtuální appliance.
Informace pro starší verze MS Windows:
• Ujistěte se, že máte nainstalovány všechny service packy, především na starších systémech jako je
Windows Server 2008 nebo Windows 7.
• Prostřednictvím ESET PROTECT není možné spravovat počítače s operačním systémem Windows 7 (bez
nainstalovaného SP), Widows Vista a Windows XP.
• Od 24. března 2020 nepodporujeme nové instalace ESET PROTECT serveru a MDM na operačním systému
Windows 7 a všech verzích Windows Server 2008.
Neposkytujeme podporu k ilegálním nebo pirátským operačním systémům.
Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro
firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její
bezplatnou alternativu. V naší Databázi znalostí naleznete přehled podporovaných verzí JDK.
ESET PROTECT je možné provozovat na ne-serverových operačních systémech a není nutné vlastnit virtuální
prostředí VMware ESXi. Na desktopový operační systém si můžete nainstalovat VMware Player a nasadit do
něj ESET PROTECT virtuální appliance.

Síť
Základním předpokladem pro plnohodnotné fungování ESET PROTECT a všech jeho částí je přímá konektivita do
internetu (na aktivační servery i ESET repozitář). V tomto případě je jedno, zda pro přístup do internetu využíváte
proxy server (nezaměňovat s Apache HTTP Proxy) pro zajištění konektivity koncovým stanicím.
Počítače spravované prostřednictvím ESET PROTECT by měly být ve stejné LAN i Active Directory domény jako váš
ESET PROTECT Server. Cílová stanice musí mít přímou viditelnost na ESET PROTECT Server. Dále musí být stanicím
umožněna komunikace s vaším ESET PROTECT Serverem – pro vzdálené nasazení a funkci wake-up call.
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Používané porty
Pro korektní fungování všech komponent ESET PROTECT infrastruktury je nutné na firewallu povolit potřebné
porty.

Software
Pro instalaci ESET PROTECT Serveru na Windows je nutné splnit následující předpoklady:
• Musíte mít platnou licenci.

• Musíte mít nainstalován Microsoft .NET Framework 4. Tuto součást nainstalujete prostřednictvím
Průvodce rolemi a funkcemi.

• ESET PROTECT Web Console vyžaduje Java/OpenJDK (64-bit).

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro
firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její
bezplatnou alternativu. V naší Databázi znalostí naleznete přehled podporovaných verzí JDK.

• ESET PROTECT podporuje následující typy databázových serverů: MS SQL a MySQL Doporučujeme použít
Microsoft SQL Server Express 2019, který je součástí all-in-one instalačního balíčku ESET PROTECT pro
Windows. Pokud máte vlastní databázový server a chcete jej použít pro ESET PROTECT, ujistěte se, že splňuje
požadavky na databázový server.

• ESET PROTECT Web Console funguje korektně v následujících internetových prohlížečích:
oMozilla Firefox
oMicrosoft Edge
oGoogle Chrome
oSafari
oOpera
Pro plynulý běh ESET PROTECT Web Console doporučujeme používat vždy nejnovější verzi
internetového prohlížeče.
Při použití Internet Explorer vám ESET PROTECT Web Console zobrazí oznámení, že používáte
nepodporovaný internetový prohlížeč.
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Instalace ESET PROTECT Serveru pomocí all-in-one
balíčku
Instalace komponent ESET PROTECT infrastruktury
Pro správu menších sítí (do 1.000 klientů) můžete ESET PROTECT Server a všechny další komponenty, včetně
databázového i webového serveru, nainstalovat na jeden server. Z pohledu výkonu je to zpravidla dostatečné.
Všichni spravovaní klienti se ESET PROTECT Serveru budou připojovat přímo, a komunikaci bude zajišťovat ESET
Management Agent. Administrátor si může ESET PROTECT Web Console zobrazit ve webovém prohlížeči z
libovolného počítače v síti nebo si ji otevřít přímo na serveru, kde běží ESET PROTECT Server.

Instalace
Instalační balíčky ESET PROTECT jsou dostupné v mnoha podobách a je možné jej nainstalovat několika způsoby:
• V malých prostředích doporučujeme pro nasazení na Windows využít all-in-one instalační balíček.
• Pokud virtualizujete, doporučujeme použít ESET PROTECT virtuální appliance postavenou na operačním
systému CentOS, a nasadit si ji do svého hypervizoru. Jedná se o rychlejší a jednodušší způsob nasazení, než
je instalace na Windows.
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Pokud provádíte aktualizaci ze starší verze ESET PROTECT nebo ESMC 7.x, postupujte podle kroků
uvedených v samostatné kapitole.

Instalace ESET PROTECT Serveru pomocí all-in-one
balíčku
• Pokud virtualizujete, můžete jako alternativu zvolit ESET PROTECT virtuální appliance, a nasadit si ji do
svého hypervizoru.
• Pokud provádíte aktualizaci ze starší verze ESET PROTECT nebo ESMC 7.x, postupujte podle kroků
uvedených v samostatné kapitole.
ESET PROTECT All-in-one balíček je dostupný pouze pro operační systém Windows. Prostřednictvím instalačního
průvodce si můžete pohodlně vybrat komponenty infrastruktury, které chcete nainstalovat. Pro instalaci ESET
PROTECT Serveru postupujte podle následujících kroků:
1. Spusťte instalační balíček. Na úvodní stránce si vyberte vámi požadovaný Jazyk. Pokračujte kliknutím na
tlačítko Další.

2. Vyberte možnost Instalovat a klikněte na tlačítko Další.
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3. Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET
(verze a typ operačního systému, verze produktu ESET a další informace související s produktem), odškrtněte
možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do
společnosti ESET. Odsouhlaste licenční ujednání a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
4. V dalším roku vyberte komponenty, které chcete nainstalovat, a klikněte na tlačítko Další.
Microsoft SQL Server Express
• Prostřednictvím ESET PROTECT 9.0 all-in-one instalačního balíčku se standardně nainstaluje Microsoft SQL
Server Express 2019.
oPokud používáte starší edici Windows (Server 2012 nebo SBS 2011), nainstaluje se automaticky Microsoft
SQL Server Express 2014.
oInstalační balíček automaticky vygeneruje náhodné heslo pro přístup do databáze (uloží se do souboru
%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupcon
figuration.ini).
Mějte na paměti, že maximální velikost každé relační databáze v Microsoft SQL Server Express je 10 GB.
Microsoft SQL Server Express nedoporučujeme používat v následujících případech:
• V enteprise prostředí a ve velkých sítích.
• Kromě ESET PROTECT plánujete též nasadit ESET Enterprise Inspector.
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• Pokud již na daném serveru provozujete podporovaný databázový server (Microsoft SQL Server nebo
MySQL), nebo plánujete připojení k jinému SQL serveru, instalaci této komponenty odškrtněte.
• Neinstalujte SQL Server na doménový řadič (pokud se jedná například o Windows SBS / Essentials). V
takovém případě doporučujeme ESET PROTECT nainstalovat na jiný server, případně neinstalovat SQL Server
Express a použít pro ESET PROTECT databázi jiný databázový server (například již existující MSSQL nebo MySQL).
Přidat vlastní HTTPS certifikát pro Web Console
• Tuto možnost vyberte, pokud v ESET PROTECT Web Console chcete používat vlastní HTTPS certifikát.
• V opačném případě se vygeneruje nový keystore, který bude Apache Tomcat používat (HTTPS certifikát bude
podepsán sám sebou)
Apache HTTP Proxy
Apache HTTP Proxy je vhodný pro malé nebo centralizované sítě bez klientů, kteří jsou často mimo vaši síť.
Pokud tuto možnost vyberte, klienti se budou k serverům společnosti ESET připojovat prostřednictvím
tunelu zajišťovaného touto proxy běžící na stroji, kde je nainstalován ESET PROTECT serverem. Toto spojení
nebude funkční pokud klient opustí vaši síť a nebude mít tedy viditelnost na ESET PROTECT Server.
• Pomocí této komponenty snížíte vytížení do internetu, protože Apache HTTP Proxy bude do cache ukládat
data stahovaná produkty ESET. Instalaci této komponenty doporučujeme již ve chvíli, kdy budete
prostřednictvím ESET PROTECT ve své síti spravovat alespoň 37 stanic. Apache HTTP Proxy můžete nainstalovat
kdykoli později.
• Pro více informací přejděte do kapitoly Co je Apache HTTP Proxy a Rozdíl mezi Appache HTTP Proxy, Mirror
Tool a přímou konektivitou.
• Po vybrání Apache HTTP Proxy k instalaci se automaticky vytvoří politiky pro níže uvedené produkty (s
názvem Použít HTTP Proxy) a přiřadí se nejnadřazenější statické skupině Všechna zařízení.
oESET Endpoint pro Windows
oESET Endpoint pro macOS (OS X) a Linux
oESET Management Agent
oESET File Security for Windows Server (6+)
oESET Server Security pro Windows (8+)
oESET Shared Local Cache
V daných politikách je nastaveno používání HTTP Proxy. Tyto politiky změní konfiguraci produktu tak, že se jako
globální proxy použije lokální IP adresa ESET PROTECT serveru a port 3128. Autentifikace je vypnutá. Toto
nastavení si můžete zkopírovat a použít v případě potřeby pro další produkty.
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5. Po vybrání možnosti Přidat vlastní HTTPS certifikát pro Web Console klikněte na tlačítko Procházet.
Vyberte planý certifikát (.pfx nebo p12 soubor) a zadejte k němu heslo (je-li použito). Daný certifikát se
nainstaluje do webového serveru Apache Tomcat a bude jej používat Web Console. Pokračujte kliknutím na
tlačítko Další.

13

6. V případě, že kontrola před instalací nalezne chyby, před pokračováním je odstraňte. Ujistěte, že splňujete
všechny požadavky pro instalaci.
.NET v4 není nainstalován
Nainstalujte .NET Framework
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Java nebyla nalezena / Nebyla detekována 64-bitová Java

Máte-li v systému nainstalováno více verzí Java, doporučujeme ostatní odinstalovat a ponechat pouze nejnovější
podporovanou verzi.
Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro
firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její
bezplatnou alternativu. V naší Databázi znalostí naleznete přehled podporovaných verzí JDK.
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a)Pro výběr již nainstalovaného doplňku Java klikněte na možnost Vyberte instalaci Java a najděte
cestu, kde máte Javadoplněk nainstalován (obsahující podsložku bin, například C:\Program
Files\Amazon Corretto\jdk1.8.0_212) a klikněte na tlačítko OK. K tomu vás instalační balíček vyzve,
pokud vyberte neplatnou cestu.
b)Klikněte na tlačítko Instalovat. V opačném případě pro změnu cesty k Java klikněte na Změnit.
Na systémovém disku je 32 MB volného místa.
• Toto oznámení se může zobrazit, pokud nemáte na disku dostatek místa pro instalaci ESET PROTECT.
• Pro instalaci ESET PROTECT a všech komponent musíte mít na pevném disku alespoň 4 400 MB volného
místa.
Na tomto počítači je nainstalován ESET Remote Administrator 5.x nebo starší
Přímý upgrade není možné provést. Podívejte se do kapitoly Migrace z ERA 5.x nebo Aktualizace z ERA 6.x.
7. Po ověření požadavků se spustí samotná instalace. V závislosti na systému a konfiguraci sítě může instalace
trval déle než hodinu.
Pokud probíhá instalace, ESET PROTECT all-in-one instalační balíček není možné ovládat.
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8. Pokud jste ponechali výchozí parametry instalace a nainstalovali Microsoft SQL Server Express, provede se
automatické připojení k databázovému serveru. Chcete-li využít existující databázový server, v dalším kroku
zadejte údaje pro připojení:
Konfigurace připojení k SQL/MySQL serveru
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Vyplňte požadovaná pole: název serveru, port (v případě MSSQL zjistíte v Microsoft SQL Server Configuration
Manager), název databáze, databázový účet (uživatelské jméno a heslo), a klikněte na tlačítko Další. V této fázi
instalační balíček ověří konektivitu k databázovému serveru. V případě, že se na serveru již nachází existující
databáze (například z předchozí instalace ESMC/ESET PROTECT), dojde k její detekci a budete na to upozorněni. V
takovém případě se rozhodněte, zda chcete použít stávající databázi a aktualizovat ji nebo ji odstranit a provést
čistou instalaci.
Použít pojmenovanou instanci – pokud používáte MS SQL databázový server, můžete aktivovat tuto možnost a
zadat vlastní instanci databáze. Poté budete schopni vytvořit vlastní instanci databáze zadáním názvu serveru ve
tvaru HOSTNAME\DB_INSTANCE, například: 192.168.0.10\ESMC7SQL. V případě clusterovaných databází
zadávejte pouze název clusteru. Po vybrání této možnosti nebudete schopni změnit port instance a použije se
některý z výchozích definovaný společností Microsoft. Pro připojení ESET PROTECT serveru k MS SQL
databázovému serveru běžícím ve Failover Clusteru zadejte jako adresu k serveru název clusteru.
Databázový účet můžete definovat dvěma způsoby. Využit můžete dedikovaný databázový uživatelský
účet, který bude mít přístup pouze k databázi ESET PROTECT nebo v případě MS SQL zadat SA účet , resp.
účet root při použití MySQL. Pokud se rozhodnete pro dedikovaný účet, je nutné ho nejprve vytvořit a
přiřadit mu potřebná oprávnění. Podrobné informace naleznete v kapitole Vlastní databázový uživatel.
Neplánujete-li použití dedikovaného účtu, zadejte údaje administrátora (SA nebo root).
Pokud jste zadali SA účet nebo účet roota, následně se rozhodněte, zda chcete aby tento účet používal ESET
PROTECT pro přístup do databáze.
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Pokud kliknete na tlačítko Ne, vyberte možnost Vytvořit nového uživatele (vytvoří jej instalační balíček) nebo
Použít existujícího uživatele a zadejte údaje vámi vytvořeného dedikovaného uživatelského účtu.

9. V dalším kroku budete vyzváni k zadání hesla pro výchozí účet Administrator pro přístup do Web Console.
Toto heslo si zapamatujte. Bude sloužit pro přihlášení do ESET PROTECT Web Console. Klikněte na tlačítko
Další.
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10. V případě zájmu můžete definovat údaje, které se zobrazí v detailech certifikátu ESET Management Agenta
a ESET PROTECT Serveru. Pokud si nastavíte heslo k certifikační autoritě, zapamatujte si jej! Klikněte na
tlačítko Další.

11. Zadejte platný licenční klíč, který jste obdrželi e-mailem po nákupu bezpečnostního řešení ESET a klikněte
na tlačítko Další. Pokud máte klasické licenční údaje (uživatelské jméno a heslo), převeďte si je na licenční klíč.
Případně vyberte možnost Aktivovat později a seznamte se s dalšími možnostmi Aktivace.
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12. Následně se zobrazí průběh instalace.

13. Pokud jste k instalaci vybrali Rogue Detection Sensor, spustí se také průvodce instalací WinPcap ovladače.
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V jeho průběhu vyberte možnost Automatically start the WinPcap driver at boot time.
14. Po dokončení instalace se zobrazí informace "Komponenty ESET PROTECT byly úspěšně nainstalovány"
společně s URL, na které je dostupná ESET PROTECT Web Console. Pro otevření webové konzole na zobrazený
odkaz. Průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

Pokud instalace selže:
• Podívejte se do instalačního protokolu. Naleznete jej ve stejné složce, ze které jste spustili all-in-one
instalační balíček. Například:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

• Informace vedoucí k odstranění problému a dokončení instalace k hledejte v kapitole řešení problémů.

Prvotní kroky
Po dokončení instalace ESET PROTECT můžete přejít k jeho konfiguraci.

První kroky po nasazení ESET PROTECT serveru
1.Přihlaste se do ESET PROTECT Web Console.
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2.Projděte průvodcem prvotním spuštěním.

3.Přidejte licence.

4.Na stanice ve své síti nasaďte ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET.

V sekci
Stav serveru naleznete informace, které vám mohou pomoci s počátečním nastavením ESET
PROTECT.
Po dokončení instalace ESET PROTECT Serveru, distribuci agentů a bezpečnostních produktů můžete začít
spravovat svoji síť: Více informací týkajících se správy bezpečnostních produktů ESET naleznete v administrační
příručce.

Další doporučené kroky
• Pro monitorování klientů a stavu sítě využijte oznámení a přehledy. Pro zajištění dokonalého přehledu o
klientských stanicích a stavu vaší sítě doporučujeme nastavit si upozornění na důležité incidenty v síti.

• Zadejte parametry pro připojení k SMTP serveru. Tato konfigurace je nezbytná, pokud chcete na e-mail
zasílat oznámení a přehledy. Můžete ESET PROTECT nastavit tak, aby oznámení zasílal na váš Syslog server.

• Vytvořte dalšího uživatele ESET PROTECT Web Console.

Nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního
produktu ESET
Po dokončení instalace ESET PROTECT je nutné na stanice, které chcete spravovat, ve vaší síti nasadit ESET
Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET.
Nasazení se skládá z následujících kroků:
1. Vytvoření balíčku
2. Instalace balíčku
Další možnosti nasazení Ve velkých sítích doporučujeme využít ESET Remote Deployment Tool.

23

Vytvoření balíčku
Pomocí níže uvedených kroků můžete vytvořit all-in-one instalační balíček ESET Management Agenta a
bezpečnostního produktu ESET. Tento průvodce je velmi podobný jako ten, který se zobrazí v průvodci prvotním
spuštěním.
Click Other Deployment Options in the Quick Links section of the menu bar. Dále klikněte na možnost Vytvořit
instalační balíček v sekci Vytvořit all-in-one instalační balíček (pouze pro Windows). Následně se zobrazí
dialogové okno pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku.
All-in-one instalační balíček (.exe) je dostupný pouze pro Windows.

Obecné
Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET (verze
a typ operačního systému, verze produktu ESET a další informace související s produktem), odškrtněte možnost
Zapojit se do programu vylepšování produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.
Obsah balíčku – vyberte si jednu z níže uvedených možností:
• Management Agent – pokud v sekci Obsah balíčku ponecháte předvybranou pouze tuto možnost,
instalační balíček bude obsahovat pouze ESET Management Agenta. Tuto možnost vyberte v případě, kdy
bezpečnostní produkt nainstalujete později nebo již je na stanici nainstalován.
• Bezpečnostní produkt – v balíčku bude bezpečnostní produkt a ESET Management Agent. Tuto možnost
vyberte, pokud na stanici není instalován žádný bezpečnostní produkt ESET, a zároveň chcete na stanici
nainstalovat také ESET Management agenta.
• Full Disk Encryption – tato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk
Encryption.
• Enterprise Inspector Agent – po vybrání této možnosti bude instalační balíček obsah rovněž ESET
Enterprise Inspector Agenta.

Bezpečnostní produkt
1. Licence (volitelné) – licenci můžete přidat některým ze způsobů popsaným v kapitole Správa licence. Pokud
jste již licenci přidali, ze seznamu licencí jednoduše vyberte tu, kterou chcete v průběhu instalace použít pro
aktivaci bezpečnostního produktu. Pokud licence nevybere, můžete vytvořit instalační balíček bez ní, a produkt
aktivovat později. Přidávat nebo odebírat licence může pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou
Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí.
2. Produkt – po kliknutí vyberte bezpečnostní produkt ESET, který se nainstaluje společnosti ESET
Management.
Pokud v seznamu nevidíte žádný balíček, nemáte přístup k repozitáři. Zkontrolujte konektivitu do internetu,
případně v Nastavení serveru ověřte, zda máte v poli Repozitář zadanou hodnotu AUTOSELECT. Detailní
informace naleznete v kapitole Rozšířená nastavení serveru.
3. Jazyk – vyberte jazyk, ve kterém chcete bezpečnostní produkt nainstalovat.
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4. Volitelně můžete vybrat Politiku, která se na bezpečnostní produkt aplikuje již v průběhu instalace.
5. Nastavení ochrany – vyberte tuto možnost, pokud chcete nastavit ochranu produktu již v průběhu instalace:
oZapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid® (doporučujeme)
oZapnout detekci potenciálně nechtěných aplikací – více informací naleznete v naší Databázi znalostí.
Pokud nechcete nyní definovat možnosti ochrany produktu, a provedete ji později prostřednictvím politiky,
vyberte možnost Nechci nyní definovat nastavení ochrany (nedoporučeno).
6. Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady
ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční
ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a ochrana soukromí pro produkty ESET.

Enterprise Inspector Agent
Požadavky na ESET Enterprise Inspector Agenta:
• Pro aktivování ESET Enterprise Inspector Agenta musíte mít platnou na ESET Enterprise Inspector.
• Na spravované stanici nainstalovaný kompatibilní bezpečnostní produkt ESET.
1. Licence (volitelné) – doporučujeme vybrat ESET Enterprise Inspector licenci. Tím zajistíte, že k aktivovaci
ESET Enterprise Inspector Agenta dojde po dokončení instalace. Pokud vytvoříte instalační balíček bez licence,
ESET Enterprise Inspector Agenta můžete aktivovat kdykoli později.
2. Produkt/Verze – vyberte si verzi ESET Enterprise Inspector Agenta. Automaticky se předvybere nejnovější
verze.
3. Konfigurace – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace ESET Enterprise Inspector Agenta vynutit
jinou, než výchozí konfiguraci.
4. Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady
ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční
ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a ochrana soukromí pro produkty ESET.
5. Do pole Název serveru zadejte FQDN nebo IP adresu, na které je dostupný ESET Enterprise Inspector server.
Dále definujte port (standardně 8093).
6. Vyberte certifikační autoritu, kterou bude agent používat pro ověřování komunikace s ESET Enterprise
Inspector serverem.

Certifikát
Automaticky se vybere vhodný klientský certifikát a certifikační autorita. Pokud chcete pro komunikaci použít jiný
certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných ESET PROTECT certifikátů vyberte jiný. Případně
pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx.
Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. To je potřeba, pokud jste například v průběhu instalace ESET
PROTECT definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování komunikace agenta. V opačném
případě ponechte pole prázdné.
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V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při
inicializaci agenta.
Mějte na paměti, že z instalačního .exe balíčku je možné heslo k certifikátu extrahovat.

Rozšířené
V této části můžete přizpůsobit all-in-one instalační balíček:
1. V případě potřeby zadejte jiný název balíčku a popis.
2. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
3. Nadřazená skupina (volitelné) – vyberte nadřazenou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování
balíčku. Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po
nainstalování balíčku.
4. Spustit ESET AV Remover – pokud integrujete tento nástroj do instalačního balíčku, při jeho spuštění dojde
k vyhledávání a případnému odinstalování bezpečnostních řešení třetí stran.
5. Počáteční konfigurace balíčku (volitelné) – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace ESET
Management Agenta vynutit jinou, než výchozí konfiguraci. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat, a
ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku,
která by vám vyhovovala, vytvořte si novou politiku, a tohoto průvodce spusťte znovu.
6. Název serveru (volitelné) – zadejte název nebo IP adresu ESET PROTECT Serveru. V případě potřeby můžete
zadat Port (standardně 2222).
7. Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESET Management server prostřednictvím Proxy
vyberte možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Název serveru, Port, Uživatelské jméno a
Heslo). Do pole Název serveru zadejte adresu stroje, na kterém běží HTTP Proxy. HTTP Proxy standardně běží
na portu 3128. V případě potřeby port změňte. Ujistěte se, že jste zadali port, který odpovídá konfiguraci vaší
HTTP Proxy.
Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESET PROTECT Serverem nepodporuje autentifikaci.
Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESET PROTECT Serverem nebude
funkční.
Pokud používáte nestandardní port pro Web Console nebo Agenty, může tato změna v konfiguraci
vyžadovat úpravy ve vašem firewallu. V opačném případě se nemusí instalace zdařit.
Aktivováním možnosti Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server vyřešíte situaci, kdy by byl klient
mimo dosah proxy.
8. Klikněte na tlačítko Dokončit.
9. Stáhněte si vygenerovaný all-in-one instalační balíček. Vyberte si verzi balíčku, který chcete nasadit.
oStáhnout 32-bitovou verzi (například PROTECT_Installer_x86_cs_CZ.exe)
oStáhnout 64-bitovou verzi (například PROTECT_Installer_x64_cs_CZ.exe)
oStáhnoout ARM64 verzi (například PROTECT_Installer_arm64.exe) – na Windows ARM64 není možné
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nainstalovat ESET Management Agenta nebo bezpečnostní produkt ESET určený pro x86 nebo x64
architekturu.
Všechna data stažená z repozitáře (ať již online ESET repozitáře nebo vašeho lokálního mirroru
repozitáře) jsou digitálně podepsaná společností ESET a ESET PROTECT Server ověřuje kontrolní součty
souborů a PGP podpisy. ESET PROTECT Server generuje all-in-one instalační balíčky lokálně. Z tohoto
důvodu all-in-one instalační balíček není digitálně podepsán, což může vést k zobrazení varování ze
strany webového prohlížeče při pokusu o jeho stažení, stejně tak operačního systému, který může
blokovat spuštění nepodepsaných instalačních balíčků.
10. Stažený instalační balíček spusťte na klientské stanici. Spuštěním balíčku na koncovém zařízení na něj
nainstalujete ESET Management Agenta, bezpečnostní produkt ESET a připojíte jej do ESET PROTECT. Pro více
informací týkající se nasazení přejděte do kapitoly Instalace balíčku. Pro potlačení (skrytí) průvodce instalací
můžete instalační balíček spustit v tichém režimu.

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

Průběh instalace
• Pro spuštění bezobslužné instalace postupujte podle kroků uvedených v naší Databázi znalostí.
• Pokud se v průběhu instalace vyskytla chyba, přejděte do kapitoly řešení problémů.
1. Spusťte instalační balíček.
Před zahájením instalace bezpečnostního produktu ESET se ujistěte, že v počítači nemáte nainstalované žádné
další bezpečnostní řešení.
• Pokud jste se při vytváření instalační balíčku rozhodli integrovat ESET AV Remover, tento nástroj vám
pomůže odinstalovat nebo kompletně odebrat bezpečnostních řešení třetí stran:

a)Pro odebrání/odinstalování bezpečnostních řešení třetích stran ze svého počítače vyberte možnost
Chci odinstalovat nekompatibilní bezpečnostní produkty. Seznam podporovaných aplikací máme
uveden v Databázi znalostí.
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b)Klikněte na tlačítko Pokračovat.
c)V případě, že bude identifikováno jiné řešení, vyberte jej a klikněte na tlačítko Odstranit. Více
informací týkající se nástroje ESET AV Remover naleznete v Databázi znalostí.
d)Pokud nemáte nic k odstranění nebo již nástroj ESET AV Remover dokončil odebrání bezpečnostních
řešení třetích stran, klikněte na tlačítko Pokračovat v instalaci.

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

2. Nastavení ochrany – vyberte tuto možnost, pokud chcete nastavit ochranu produktu již v průběhu instalace:
oZapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid® (doporučujeme)
oZapnout detekci potenciálně nechtěných aplikací – více informací naleznete v naší Databázi znalostí.
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3. Instalačního průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Následně se otevře nainstalovaný
bezpečnostní produkt ESET. Správnou funkčnost a konfiguraci ESET Management Agenta ověřte otevřením
souboru C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html
(mějte na paměti, že složka je standardně skrytá). V případě, že ESET Management agent nepřipojuje k ESET
PROTECT serveru, přejděte do kapitoly řešení problémů.

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

Další možnosti nasazení
ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET můžete na stanice nasadit samostatně a mnoha způsoby.

Nasazení ESET Management Agenta
Lokální nasazení:
• All-in-one instalační balíček –který obsahuje ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET.
• Online instalační balíček
• Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte balíček Agenta a využijte asistovanou instalaci nebo
offline režim.
Vzdálené nasazení (doporučujeme ve velkých sítích):
• ESET Remote Deployment Tool – pomocí tohoto nástroje nasadíte vzdáleně vytvořený all-in-one instalační
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balíček.
• Objekt zásady skupiny (GPO)
• Serverová úloha pro nasazení ESET Agenta

Nasazení bezpečnostního produktu ESET
Po nasazení ESET Management Agenta můžete bezpečnostní produkt ESET nainstalovat dvěma způsoby, včetně
využití ESET PROTECT Web Console:
• Prostřednictvím klientské úlohy pro instalaci aplikace
• Lokálně – ručním spuštěním instalačního balíčku

ESET Remote Deployment Tool
ESET Remote Deployment Tool je nástroj určený pro vzdálené nasazení all-in-one instalačního balíčku
vytvořeného v ESET PROTECT obsahujícího ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET.
Jedná se o samostatný nástroj, který je dostupný ke stažení na webových stránkách společnosti ESET. Primárně je
určen pro malé a středně velké sítě, kdy jej spouštíte pod běžným administrátorským účtem.
ESET Remote Deployment tool je samostatný nástroj pro nasazení ESET Management Agenta a
bezpečnostního produktu na stanice s podporovaným operačním systémem Microsoft Windows.

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

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení problémů,
případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.
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Pro nasazení ESET Management Agenta postupujte podle následujících
kroků:
1. Stáhněte si Deployment Tool z webových stránek společnosti ESET.
2. Ujistěte se, že máte splněny všechny předpoklady.
3. Spusťte ESET Remote Deployment tool na klientské stanici.
4. Vyberte možnost Add computers manually. Zadejte ručně názvy počítačů nebo jejich IP adresy.
5. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next. Každý záznam oddělte novým řádkem.
Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).
6. V dalším kroku se zobrazí seznam všech zařízení dostupných pro nasazení. Vyberte počítače, na které chcete
vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.
7. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček v ESET PROTECT nebo ESET PROTECT
Cloud Web Console. Vybráním možnosti Use ESET offline install package (.dat soubor) nasadíte offline balíček
vytvořený prostřednictvím ESET PROTECT Live Installer. Pokud na cílové stanici není instalováno žádné další
bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover. ESET AV Remover dokáže odstranit
podporovaná bezpečností řešení třetích stran.
8. Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového
administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití
možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného
uživatele.
9. Následně v sekci Deployment method vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost
Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí
stany. Po vybrání možnosti nasazení klikněte na tlačítko Next.
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Po vybrání možnostPsExec nasazení selže z důvodu, že nástroje není schopen odsouhlasit licenční ujednání
(EULA) PsExec. Pro úspěšné nasazení si otevřete příkazový řádek a spusťte PsExec ručně.
10. Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success". Nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud
nasazení selže, můžete si exportovat seznam stanic, na něž se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na
tlačítko Browse, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed
computer.

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

Další možnosti nasazení ESET Management Agenta prostřednictvím ESET
Remote Deployment Tool
• Active Directory – prostřednictvím této možnosti si můžete seznam počítačů načíst z Active Directory.
Můžete si rovněž exportovat seznam počítačů v Active Directory pro jejich importování do ESET PROTECT.
• Scan Network – prostřednictvím této možnosti můžete najít počítače v konkrétním IP rozsahu.
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• Import list – prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů ze souboru.

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

Seznámení s ESET PROTECT Web Console
Přihlášení do ESET PROTECT Web Console
• Na lokálním Windows serveru (počítač, na kterém běží Web Console):
Klikněte na tlačítko Start > Všechny programy > ESET > ESET PROTECT Web Console.

• Z jakéhokoli místa s přístupem k serveru, na kterém běží Web Console, zadejte do internetového
prohlížeče následující adresu (kde "yourservername" nahraďte platným názvem serveru nebo IP adresou):
https://yourservername/era/.

Ve vašem internetovém prohlížeči se zobrazí přihlašovací obrazovka. Pokud se zobrzí upozornění týkající se SSL
certifikátu, přidejte jej ve svém prohlížeči do seznamu výjimek.
Ujistěte se, že pro přístup k ESET PROTECT Web Console používáte podporovaný internetový prohlížeč.
Při prvním přihlášení do ESET PROTECT Web Console se zobrazí průvodce prvotním spuštěním. Můžete jej využít k
vygenerování instalačního balíčku pro nasazení ESET Management agentů ve své síti.

Uživatelské rozhraní ESET PROTECT Web Console
Uživatelské rozhraní ESET PROTECT Web Console se skládá z několika částí:
• V horní části ESET PROTECT Web Console je umístěno Rychlé vyhledávání.
• V menu Rychlé odkazy naleznete přístup k nejčastěji používaným akcím a funkcím Web Console.
• Pokud budete kdykoli při práci s ESET PROTECT potřebovat nápovědu, klikněte v horní části okna na ikonu
Nápověda a vyberte možnost <Current topic> – Nápověda. Následně se vám zobrazí související
informace k aktuálně zobrazené části Web Console.
• Jméno aktuálně přihlášeného uživatele je zobrazeno v pravém horním rohu společně se zbývajícím
intervalem do automatického odhlášení. Odhlásit se můžete kdykoli kliknutím na ikonu umístěnou vlevo od
zobrazeného času zbývajícího do automatického odhlášení. Při neaktivitě budete automaticky odhlášeni po
uplynutí zobrazeného intervalu.
• Hlavní menu Web Console se nachází v pravé části obrazovky a obsahuje nástroje, které jako administrátor
můžete potřebovat při správě klientů a bezpečnostních produktů ESET, stejně tak zde naleznete rozšířená
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nastavení ESET PROTECT serveru. Nástroje dostupné v menu po kliknutí na Další můžete využít ke
konfiguraci síťového prostředí a automatizaci. Dále si můžete nakonfigurovat zasílání oznámení, stejně tak
přizpůsobit si nástěnku a nechat se informovat o stavu své sítě.

V níže uvedených kapitolách naleznete popis jednotlivých položek v menu:
Nástěnka
Počítače a Skupiny
Detekce
Přehledy
Úlohy
Politiky
Oznámení
Stav serveru
Další > Výjimky
Další > Karanténa
Další > Uživatelé a sady oprávnění
Další > Správa licenci
Další > Certifikáty
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Průvodce prvotním spuštěním
Při prvním přihlášení do ESET PROTECT Web Console se zobrazí průvodce prvotním spuštěním. Můžete jej využít
k vygenerování instalačního balíčku pro nasazení ESET Management Agentů ve své síti. Tento průvodce vás
seznámí s nejdůležitějšími částmi ESET PROTECT Web Console.

Na závěr, v sekci Nasazení, vám umožní vytvořit all-in-one instalační balíček obsahující ESET Management Agenta
a bezpečnostní produkt ESET. Pro zobrazení průvodce vytvořením all-in-one instalačního balíčku klikněte v menu
Rychlé odkazy na položku Další možnosti nasazení.
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Průvodce si můžete kdykoli zobrazit kliknutím na

Nápověda > Průvodce prvotním spuštěním.

Nástěnka
Nástěnka se zobrazí při prvotním přihlášení do ESET PROTECT Web Console. Standardně zobrazuje
předdefinované přehledy o stavu vaší sítě. Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi
jednotlivými částmi nástěnky. Na každé nástěnce jsou umístěny jednotlivé přehledy.
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Nástěnky si můžete přizpůsobit (kromě Přehled, Bezpečnostní přehled a Dynamic Threat Defense) svým
potřebám a přidat si na ně vlastní přehledy, změnit jejich velikost, polohu, pořadí, atp. Díky tomu získáte
komplexní přehled o stavu své infrastruktury spravované prostřednictvím ESET PROTECT a jejich částech
(klientech, skupinách, úlohách, politikách, uživatelích, …).
Ve výchozím stavu je nástěnka ESET PROTECT rozdělena do následujících částí:
• Přehled – obecná nástěnka poskytující informace o stavu vaší ESET PROTECT infrastruktury. Tuto nástěnku
nemůžete modifikovat.
• Bezpečnostní přehled – na této nástěnce máte přehled o všech nevyřešených detekcích za posledních 7
dní seskupené podle způsobu detekce, závažnosti a také přehled zařízení a uživatelů s největším výskytem
detekcí. Tuto nástěnku nemůžete modifikovat.
• Dynamic Threat Defense – pokud používáte ESET Dynamic Threat Defense, naleznete zde užitečné
přehledy týkající se této služby.
• Počítače – na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o
operačním systému, chybějících aktualizacích atp.
• Stav výkonu serveru – zobrazuje informace o ESET PROTECT serveru jako takovém – jeho vytížení (sítě,
CPU, paměti, databáze) – klienty, kteří mají problém s připojením k serveru atp.
• Antivirové detekce – poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech –
aktivní hrozby, hrozby zaznamenané za posledních 7/30 dní atp.
• Síťové detekce – přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.
• ESET aplikace – zobrazuje informace o stavu ESET aplikací ve vaší síti.
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• Cloudová ochrana – na této nástěnce máte k dispozici přehledy související s cloudovou ochranou vaší sítě
zajišťovanou službou ESET LiveGrid® a v případě, že máte odpovídající licenci, též ESET Dynamic Threat
Defense.

Počítače
Všechna zařízení přidaná do ESET PROTECT naleznete v sekci
Počítače rozdělené do skupin. Po kliknutí na
konkrétní skupinu (ve stromové struktuře vlevo) se v pravé části zobrazí seznam všech klientů, kteří se nacházejí v
dané skupině. Pro přesunutí stanice do jiné skupiny můžete využít například techniku drag & drop.

Správa počítačů
Kliknutím na zařízení se zobrazí kontextové menu s dostupnými akcemi, které nad zařízením můžete provést.
Pomocí zaškrtávacích polí můžete zároveň vybrat více zařízení a poté v dolní části obrazovky kliknout na tlačítko
Akce. Seznam dostupných akcí se může v závislosti na zařízení (počítač/telefon) lišit.

Filtrování počítačů
Pokud jste v seznamu počítač nenalezli i přesto, že je součástí ESET PROTECT infrastruktury, ujistěte se, že
máte všechny filtry vypnuté.
Filtry naleznete nad tabulkou s daty (seznamem počítačů):
• Zaškrtnutím možnosti Zobrazit podskupiny zobrazíte také zařízení, která se nacházejí v podskupinách právě
vybrané skupiny.
• Po kliknutí na tlačítko Přidat filtr se zobrazí všechny dostupné možnosti pro filtrování. K dispozici máte
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několik předdefinovaných filtrů, které jsou snadno rychle dostupné a použitelné.
• Po kliknutí na Přidat filtr > Kategorie produktu můžete filtrovat konkrétní typy zařízení nebo počítače podle
nainstalovaných produktů.
oVšechna zařízení – tuto možnost vyberte pro deaktivaci všech ostatních filtrů a zobrazení všech zařízení.
Kombinací výše uvedených možností pro filtrování můžete vhodně omezit množství zobrazených dat.
oChráněno produktem ESET – zobrazí zařízení, na kterých je nainstalován konkrétní bezpečnostní produkt
ESET.
oESET PROTECT – zobrazí počítače, na kterých je nainstalována konkrétní komponenta ESET PROTECT
infrastruktury jako Agent, ESET RD Sensor, ….
oOstatní – vybrat můžete Shared Local Cache, Virtual Security Appliance nebo Enterprise Inspector klienty,
atp.
• Zařízení můžete filtrovat podle stavu:
červená – Chyby,
žlutá – Varování,
zelená – OK a
šedá –
Nespravovaná zařízení. Ikona reprezentuje aktuální stav spravovaného klienta a bezpečnostního produktu ESET
na něm nainstalovaného. Kombinací jednotlivých filtrů můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním
filtrům. Například pro zobrazení pouze počítačů s upozorněním ponechte aktivním oranžovou ikonu a zbývající
deaktivujte. Pro zobrazení pouze klientů s upozorněním a chybami nechte aktivní červenou a oranžovou ikonu.
Nespravovaná zařízení
(stanice bez ESET Management Agenta) mají symbol prázdného kolečka. Zpravidla se
nacházejí ve skupině Ztráty a nálezy.
• Po kliknutí na záhlaví tabulky můžete ovlivnit řazení zobrazených dat.
Ve sloupci Naposledy připojeno je uvedeno datum a čas posledního připojení spravovaného zařízení k serveru.
Symbol zelené tečky značí, že se počítač naposledy k serveru připojil před méně než 10 minutami. V závislosti na
hodnotě ve sloupci Naposledy připojeno se informace zvýrazní, abyste mohli snáze rozpoznat nepřipojující se
zařízení
oŽlutá (chyba) – počítač se k serveru nepřipojil mezi 2 až 14 dny.
oČervená (varování) – počítač se k serveru připojil před více než 14 dny.

Skupiny
Stromovou strukturu skupin si můžete zobrazit a spravovat v sekci
Počítače. Jednotlivé počítače můžete přidat
do skupin a vytvořit si tak přehlednou strukturu počítačů. Každé skupině můžete přiřadit jiné úlohy a politiky. Tato
nastavení se aplikují na všechna zařízení, která jsou členem skupiny. Počítače, které jsou členy této skupině se
zobrazí v pravé části obrazovky. Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka
na řádku s názvem skupiny můžete
nad skupinou provést akce a zobrazit si její detaily.
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Existující dva typy skupin: statické a dynamické.

Statické skupiny
• Statické skupiny jsou skupiny obsahující vámi definované počítače a další objekty.
• Všechna zařízení (počítače a telefony) musí být členem statické skupiny.
• Do statických skupin můžete počítače přidávat ručně.
• Každý objekt (například počítač) může být členem právě jedné statické skupiny.
• Statické skupiny představují důležitou roli v bezpečnostním modelu ESET PROTECT.

Dynamické skupiny
• Dynamické skupiny si můžete představit jako filtry na základě stavu počítače.
• Počítač může vyhovovat více filtrům, a proto může být členem více dynamických skupin, nebo žádné z
nich.
• Pokud klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn.
• Počítač může vyhovovat více filtrům, a proto může být členem více dynamických skupin, nebo žádné z
nich.
Jak přidat počítače do statické skupiny, vytvořit šablonu dynamické skupiny a přiřadit politiku skupině naleznete v
Databázi znalostí.
Další informace týkající se skupin naleznete v administrátorské příručce.
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Detekce
Souhrnné přehledy o detekcích si můžete vygenerovat v hlavním menu na záložce Přehledy. V sekci Detekce
naleznete přehled o všech detekcích na spravovaných počítačích.

Seznam hrozeb tak můžete procházet po jednotlivých skupinách. Zobrazená data můžete filtrovat. Standardně se
zobrazují nevyřešené detekce za posledních sedm dní, a to ze všech kategorií. Jednotlivé detekce můžete Označit
jako vyřešené přímo v přehledu detekcí, nebo v detailech konkrétního klienta, na kterém k detekci došlo).
Pro zjednodušení správy a jejich řešení jsou detekce agregovány podle času a dalších kritérií. Detekce starší než 24
hodin se agregují automaticky každou půlnoc. Agregované detekce rozpoznáte podle hodnoty X/Y (vyřešeno
záznamů/celkový počet záznamů) ve sloupci Vyřešeno. Seznam agregovaných detekcí naleznete v detailech
detekce na záložce Výskyty.
Informace o objektech umístěných v karanténě naleznete v sekci

Další > Karanténa.

Výjimky
Vybrané záznamy v sekci Detekce můžete vyloučit z kontroly a zabránit tak jejich detekci v budoucnu. Klikněte na
detekci a ze zobrazeného kontextového menu vyberte možnost
Vytvořit výjimku. Vyloučit je možné pouze
Antivirové detekce a vytvořit výjimky na detekce
firewallu – IDS pravidla. Vytvořené výjimky můžete aplikovat
na počítače a/nebo skupiny.
Výjimky používejte s rozmyslem. Jejich aplikováním může dojít k infikování počítače.
Pro jejich snadnější správu a lepší přehled o existujících výjimkách naleznete všechny vytvořené výjimky v sekci
Další > Výjimky.
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Detekce v archivech
Při výskytu detekce v archivu je do seznamu detekcí reportován daný archiv a každá detekce.
Vyloučením archivu obsahujícím detekci nedojde k vyloučení samotné detekce. V tomto případě je nutné
vyloučit jednotlivé detekce nacházející se v archivu. Maximální velikost souboru v archivu je 3 GB.
Vyloučené detekce již následně nebudou zaznamenávány – i když se budou nacházet v jiném archivu, nebo
samostatně (nearchivované).

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

Standardně ochrana proti ransomware blokuje všechna aplikace, které se chovají potenciálně jako
ransomware – včetně těch legitimních. Režim auditování doporučujeme na krátkou dobu zapnout na nově
spravovaných počítačích, abyste mohli vytvořit výjimky pro legitimní aplikace, které by mohly být
detekovány jako ransomware na základě svého chování (false positives). Nedoporučujeme však režim
auditování používat trvale, protože ransomware po dobu běhu tohoto režimu není automaticky blokován.

Přehledy
Přehledy představují nástroj pro získání dat z databáze v přehledné podobě. Přehledy jsou rozděleny do
jednotlivých kategorií, u každé šablony může být uveden krátký popis.
Pro jejich zobrazení klikněte v hlavním menu Web Console na položku Přehledy. Následně na dlaždici
reprezentující vámi požadovanou šablonu přehledu klikněte na ozubeného kolečko
a z kontextového menu
vyberte možnost Vygenerovat.

42

Standardně má ke všem přehledům přístup pouze výchozí účet Administrator. Ostatním uživatelům musíte
přidělit potřebná oprávnění, případně přesunout šablony do jejich domovské skupiny, aby je viděli a mohli
používat.
Pro korektní zasílání přehledů e-mailem je nutné v nastavení serveru správně nakonfigurovat parametry pro
připojení k SMTP serveru.
Návod krok za krokem, jak si nastavit automatické zasílání přehledů z ESET PROTECT naleznete v naší Databázi
znalostí.

Úlohy
Prostřednictvím úloh můžete spravovat ESET PROTECT Server, vzdáleně ovládat klientské stanice a bezpečnostní
produkty ESET na nich nainstalované. Prostřednictvím úloh si můžete automatizovat běžné činnosti. Úlohy můžete
spouštět na jednotlivých počítačích, stejně tak celých skupinách počítačů.
Prostřednictvím úloh můžete provádět na jednotlivých klientech nebo skupinách konkrétní akce.
Novou úlohu můžete vytvořit přímo z kontextového menu daného
počítače nebo skupiny, případně v sekci
Úlohy, kde naleznete detailní informace o
stavu úlohy (zda byla úspěšně provedena).
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V kapitole Úlohy v administrační příručce ESET PROTECT naleznete informace o tom, jak úlohu vytvořit, přiřadit ji
a naplánovat její spuštění.
V databázi znalostí máme uvedeny příklady specifických úloh:
• Zaslání žádosti na probuzení agenta, aby se okamžitě připojil k ESET PROTECT serveru
• Změna intervalu, ve kterém se agent k ESET PROTECT serveru připojuje
• Použití úlohy pro instalaci aplikace pro nasazení nebo aktualizaci bezpečnostního produktu ESET
• Synchronizace ESET PROTECT s Active Directory

Politiky
Prostřednictvím politik vynutíte požadovanou konfiguraci produktů ESET nainstalovaných na koncovém zařízení.
Díky tomu nebudete muset konfigurovat jednotlivé stanice ručně. Aplikovat je můžete přímo na konkrétní
počítače nebo celé skupiny počítačů (statické i dynamické). Každému počítači nebo skupině můžete přiřadit
libovolné množství politik.
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Pro vytvoření nové politiky a její přiřazení skupině postupujte podle kroků v naší Databázi znalostí.
Politiky se aplikují v pořadí podle statických skupin. Výjimku tvoří dynamické skupiny, kdy se politiky aplikují v
opačném pořadí (směrem od potomka k rodiči). Díky tomuto principu můžete vytvářet globální politiky pro
statické skupiny a politiky se specifickým nastavením přiřazovat podskupinám.
Doporučujeme vytvářet politiky od obecných (například s nastavením aktualizace) a přiřazovat je globálním
skupinám, až po politiky se specifickým nastavením (například blokování výměnných médií) a přiřazovat je
podskupinám nebo přímo konkrétním klientům.
Více informací týkajících se správy, aplikování a odstraňování politik naleznete v administrační příručce k ESET
PROTECT.

Oznámení
K dispozici máte několik předdefinovaných automatických oznámení zaměřených na hlášení detekcí, informování
o zastaralých verzí produktů ve vaší síti atp. Více informací o konfiguraci a správě oznámení naleznete v
administrační části příručky k ESET PROTECT a Databázi znalostí.
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Pro korektní fungování oznámení je nutné v nastavení serveru správně nakonfigurovat parametry pro připojení k
SMTP serveru.
Aby vám mohl ESET PROTECT zasílat na e-mail přehledy, oznámení a uživatelům registrační odkazy, musíte mít v
nastavení serveru definován SMTP server. Možnost Používat SMTP server aktivujte v hlavním menu Web Console
na záložce Další > Nastavení serveru a v sekci Rozšířená nastavení > SMTP server, a dále definujte:
• Název serveru – zadejte IP adresu nebo název vašeho SMTP serveru.
• Port – SMTP standardně používá port 25. Pokud použijete šifrovaný protokol, musíte port změnit ručně.
• Uživatelské jméno – pokud SMTP server vyžaduje autentifikaci, zadejte jméno uživatele (zadávejte pouze
uživatelské jméno bez domény).
• Heslo – zadejte heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.
• Typ zabezpečení připojení – vyberte způsob zabezpečeného spojení k SMTP serveru. Výchozí hodnota je
Nezabezpečené spojení. V případě šifrovaných spojení vyberte TLS nebo STARTTLS. Pokud chcete spojení více
zabezpečit, je dobré použít STARTTLS nebo SSL/TLS rozšíření, které využívá na šifrování samostatný port.
• Typ autentifikace – ve výchozím nastavení je vybrána možnost Bez autentifikace. Pokud SMTP server
vyžaduje autentifikaci a zadali jste výše uživatelský účet, vyberte způsob ověřování (Přihlášení, CRAM-MD5,
CRAM-SHA1, SCRAM-SHA1, NTLM nebo Automaticky).
• E-mailová adresa odesílatele – zadejte adresu odesílatele, která se vloží do hlavičky (From:) e-mailové
zprávy.
• Otestovat SMTP server – pomocí této možnosti můžete otestovat, zda jste vše nastavili správně. Po kliknutí
na tlačítko Odeslat testovací e-mail se zobrazí dialogové okno. Po jeho zobrazení zadejte e-mailovou adresu, na
níž chcete testovací e-mail odeslat (prostřednictvím definovaného SMTP serveru). Následně ověřte, zda do
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poštovní schránky e-mail dorazil.
Pokud máte Gmail účet, může jako SMTP server použít
Google servery. Níže uvádíme potřebné nastavení:
Nastavení
Hodnota
Používat SMTP server

Ano

Název serveru

smtp.gmail.com

Port

465 (TLS) or 587 (STARTTLS)

Uživatelské jméno

vaše Gmail adresa

Heslo

heslo k vašemu Gmail účtu

Typ zabezpečení připojení

TLS nebo STARTTLS

Způsob ověření

Automatic

E-mailová adresa odesílatele vaše Gmail adresa
Pokud odeslání selže, možná budete muset ve svém Gmail
účtu povolit méně zabezpečené aplikace, případně svůj
Gmail účet odemknout.

Stav serveru
ESET PROTECT Server provádí pravidelnou diagnostiku.
1.Pro zobrazení těchto dat přejděte v hlavním menu ESET PROTECT do sekce Stav serveru. Informace o
stavu ESET PROTECT ve vaší infrastruktuře a statistická data naleznete v sekci
Stav serveru. Tyto
informace vám zároveň mohou pomoci s počátečním nastavením ESET PROTECT.
2.Po kliknutí na konkrétní dlaždici se zobrazí v pravé části okna detailnější informace.
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Karanténa
Přehled objektů umístěných v karanténě naleznete v sekci Další > Karanténa. V této sekci naleznete seznam
souborů, které na spravovaných stanicích přesunul do karantény bezpečnostní produkt ESET.

Jedná se o soubory, které nebylo možné vyléčit, jejich odstranění by nebylo bezpečné nebo vhodné – mohlo se
jednat například o falešnou detekci.
Do karantény se nepřesunují všechny objekty detekované na klientské stanici. Možné případy:
• Detekce, které nelze odstranit.
• Chování objektu je podezřelé, ale není detekován jako malware, například PUA.
Více informací týkajících se správy karantény naleznete v našíDatabázi znalostí.

Správa licence
Pro správu svých licencí přejděte v hlavním menu do sekce
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Další > Správa licence.

Pro přidání licencí do ESET PROTECT postupujte podle níže uvedených kroků:
1.V hlavním menu Web Console přejděte do sekce
vyberte možnost Přidat licenci.

Další > Správa licence, klikněte na tlačítko Akce a

2.Dále si vyberte jeden ze způsobů pro přidání svých licencí:
a.ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator – po připojení vašeho ESET Business Account
nebo ESET MSP Administrator účtu se z něj do ESET PROTECT Web Console načtou všechny licence. Nyní
můžete ze svého ESET Business Account importovat kompletní strukturu společnosti a rozdělovat části
licence jednotlivým lokalitám.
b.Licenční klíč – do zobrazeného pole zadejte nebo zkopírujte Licenční klíč, který jste obdrželi po
nákupu bezpečnostního řešení ESET.
c.Offline licenční soubor
3.Klikněte na tlačítko Přidat licence.
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ESET PROTECT podporuje správu licencí ve formě předplatného. Přidat je můžete prostřednictvím ESET
Business Account nebo ESET MSP Administrator. Platnost předplatného si můžete zkontrolovat v sekci
Správa licence ve sloupci Platnost, případně si v sekci Počítače otevřete Detaily počítače.

Uživatelé a sady oprávnění
Bezpečnostní model ESET PROTECT
Níže uvádíme vysvětlení klíčových výrazů používaných v bezpečnostním modelu:
Výraz

Vysvětlení

Domovská skupina

Domovská skupina je skupina, do které se ukládají objekty (zařízení, úlohy, šablony,
politiky, …) vytvořené uživatelem. Každý uživatel má definován pouze jednu domovskou
skupinu.

Objekt

Každý objekt (zařízení, úloha, šablona nebo oznámení) se nachází právě v jedné statické
skupina. Přístup k objektům závisí na tom, zda má uživatel přístup do dané skupiny. Snadno
tak můžete přístup přidělit dalšímu uživateli (například v době dovolené).
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Výraz

Vysvětlení

Přístup skupiny

Prostřednictvím této funkce si pohodlně zobrazíte objekty, které se nachází v konkrétní
skupině.

Administrator

Uživatel, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má přiřazena
administrátorská oprávnění, je plnohodnotný administrátor.

Přístupové
oprávnění

Oprávnění pro přístup k objektu nebo spouštění úloh.

Sada oprávnění

Sada oprávnění reprezentuje oprávnění přiřazená uživateli definující přístup k částem ESET
PROTECT Web Console. Sady oprávnění definují jaké funkce ESET PROTECT Web Console
uživatel uvidí, a ke kterým nebude mít přístup. Uživateli můžete přiřadit libovolné množství
sad oprávnění. Oprávnění se aplikují vždy na objekty umístěné v definovaných statických
skupinách.

Funkce

Funkce je typ objektu nebo akce. Přístup můžete definovat na těchto úrovních: Čtení,
Zápis, nebo Použít. Kombinaci těchto funkcí aplikovaných na skupinu se říká sada
oprávnění.

Další informace naleznete v administrační příručce k ESET PROTECT v kapitole Přístupová oprávnění.

Vytvořit nového uživatele ESET PROTECT Web Console
Po dokončení čisté instalace ESET PROTECT existuje pouze jeden uživatelský účet: Administrator a jeho
domovskou skupinou je statická skupina Všechna zařízení.
Tento účet nedoporučujeme používat na prováděních každodenních činností. Důrazně doporučujeme
vytvořit si další administrátorský účet. Vytvořit si můžete více uživatelských účtů, kdy každý z nich bude mít
pouze potřebná oprávnění pro prováděních konkrétních činností.

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty představují důležitou součást ESET PROTECT. Prostřednictvím nich je ověřována komunikace mezi
jednotlivými komponenty ESET PROTECT infrastruktury. Totéž platí o zabezpečení komunikace mezi vaším
prohlížečem a ESET PROTECT Web Console Správu certifikátů naleznete v hlavním menu ESET PROTECT Web
Console v sekci Další > Klientské certifikáty.
Můžete využívat certifikáty vygenerované v průběhu instalace ESET PROTECT.

Certifikační autority
Certifikační autorita se používá pro ověření pravosti certifikátů. V průběhu instalace serveru se vygeneruje ESET
PROTECT certifikační autorita. V případě potřeby můžete certifikáty podepisovat vlastní certifikační autoritou.
Správu certifikačních autorit naleznete v hlavním menu ESET PROTECT Web Console v sekci Další > Certifikační
autority.
Pro zajištění funkční komunikace musí být všechny klientské certifikáty platné a vydané stejnou certifikační
autoritou.
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Pro více informací o certifikátech a certifikační autoritě přejděte do administrační příručky nebo si v naší Databázi
znalostí najděte samostatný článek věnovaný této oblasti.

Nápověda a podpora
ESET PROTECT je komplexní produkt, který se neustále vyvíjí a je založen na mnoha součástech třetích stran a
dostupný pro několik platforem. To samo o sobě představuje potenciál, že se setkáte s problémem, který bude
nutné vyřešit.
oPraktické návody a řešení mnoha problémů naleznete v Databázi znalostí.
oPři řešení potíží můžete využít ESET Bezpečnostní fórum a konzultovat svůj problém s ESET komunitou a
zaměstnanci.
oNa YouTube kanále máme zpracovány video návody.
oInformace o nových verzích a Customer Advisories můžete odebírat e-mailem nebo RSS kanálem.
oPokud budete kontaktovat technickou podporu, kromě detailního popisu problému přiložte také protokoly.

Detailní informace týkající se ESET PROTECT naleznete v instalační příručce (zahrnující aktualizaci, migraci a řešení
problémů), administrační příručce (zaměřené na používání webové konzole) a příručce popisující Virtuální
Appliance (pro uživatele provozující ESET PROTECT například ve VMware prostředí).

Licenční ujednání s koncovým uživatelem
Platné od 19. října 2021.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené
podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARU
VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI A BERETE NA VĚDOMÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH
ÚDAJŮ.
Licenční ujednání s koncovým uživatelem
Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem („Smlouva“) uzavřená mezi společností ESET, spol. s r. o., se sídlem
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresním
soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31333532 („ESET“ nebo
„Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou anebo právnickou osobou („Vy“ anebo „Koncový uživatel”) Vás opravňuje k
používání Softwaru definovaného v článku 1 této Smlouvy. Software definovaný v článku 1 této Smlouvy může být
uložen na fyzickém datovém nosiči, zaslán elektronickou poštou, stažen z internetu, stažen ze serverů
Poskytovatele nebo získán z jiných zdrojů za podmínek a ujednání uvedených níže.
TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Poskytovatel zůstává
vlastníkem kopie Software a případného fyzického média na kterém se Software dodává v obchodním balení jako
i všech kopií Software na které má Koncový uživatel právo podle této Dohody.
Kliknutím na tlačítko „Přijímám“ nebo „Přijímám...“ při instalaci, stahování, kopírování nebo používání Softwaru
vyjadřujete souhlas s podmínkami této Smlouvy a berete na vědomí Zásady ochrany osobních údajů. V případě, že
s některými podmínkami této Smlouvy nebo ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, ihned
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klikněte na možnost pro zrušení, zrušte instalaci nebo stahování nebo zlikvidujte, případně vraťte Software,
instalační média, průvodní dokumentaci a doklad o nákupu Poskytovateli nebo pracovníkům prodejny, kde jste
Software pořídili.
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE JE ZNAKEM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO DOHODU,
ROZUMÍTE JÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÍ JEJÍMI USTANOVENÍMI.
1. Software. Pojem „Software“ v této Smlouvě znamená: (i) počítačový program doprovázený touto Smlouvou
včetně všech jeho součástí; (ii) obsah disků, médií CD-ROM, médií DVD, e-mailů a jejich všech případných příloh,
anebo jiných médií ke kterým je přiložená tato Smlouva včetně Softwaru dodaného ve formě objektového kódu
na hmotném nosiči dat, elektronickou poštou nebo staženého prostřednictvím internetu, (iii) se Softwarem
související vysvětlující materiály a jakoukoliv dokumentaci, zejména jakýkoliv popis Software, jeho specifikaci,
popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí ve kterém se Software používá, návod na použití
anebo instalaci Softwaru anebo jakýkoliv popis správného používání Software („Dokumentace“), (iv) kopie
Softwaru, opravy případných chyb Softwaru, dodatky k Softwaru, rozšíření Softwaru, modifikované verze
Softwaru a aktualizace součástí Softwaru, jak jsou dodané, na které Vám Poskytovatel uděluje Licenci ve smyslu
článku 3. této Smlouvy. Software se dodává výlučně ve formě objektového spustitelného kódu.
2. Instalace, počítač a licenční klíč. Software dodaný na datovém nosiči, zaslaný elektronickou poštou, stažený z
internetu, stažený ze serverů Poskytovatele nebo získaný z jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte
nainstalovat na správně nakonfigurovaný počítač splňující minimální požadavky uvedené v Dokumentaci. Způsob
instalace je popsaný v Dokumentaci. Na počítači, na který Software instalujete, nesmí být nainstalované žádné
počítačové programy anebo technické vybavení, které by mohlo Software nepříznivě ovlivnit. Počítačem se
rozumí hardware, mimo jiné včetně osobních počítačů, notebooků, pracovních stanic, palmtopů, smartphonů,
ručních elektronických zařízení nebo jiných elektronických zařízení, pro který je Software navržen, na který je
nainstalován anebo používán. Licenčním klíčem se rozumí jedinečná sekvence symbolů, písmen, čísel nebo
zvláštních znaků poskytnutých Koncovému uživateli, aby bylo možné legálně využívat Software, jeho konkrétní
verzi nebo prodloužit dobu trvání Licence v souladu s touto Smlouvou.
3. Licence. Za předpokladu, že jste souhlasili s podmínkami této Smlouvy a splníte všechna pravidla a ujednání
stanovená v těchto podmínkách, Vám Poskytovatel udělí následující práva („Licence“):
a) Instalace a používání. Máte nevýhradní a nepřevoditelné, časově omezené právo instalovat Software na pevný
disk počítače anebo na jiné podobné médium sloužící na trvalé ukládání dat, instalaci a na ukládání Software do
paměti počítačového systému, na vykonávání, na ukládání a na zobrazování Software.
b) Stanovení počtu licencí. Právo na použití Software se váže na počet Koncových uživatelů. Jedním Koncovým
uživatelem se přitom rozumí: (i) instalace Software na jednom počítačovém systému, anebo (ii) pokud se rozsah
licence váže na počet poštovních schránek, potom se rozumí jedním Koncovým uživatelem uživatel počítače, který
si pomocí Mail User Agent („MUA“) přebírá elektronickou poštu. Pokud MUA přebírá elektronickou poštu a
následně ji automaticky rozděluje vícerým uživatelům potom se počet Koncových uživatelů stanovuje podle
skutečného počtu uživatelů, pro které je elektronická pošta rozdělovaná. V případě, že poštovní server vykonává
funkci poštovní brány, je počet Koncových uživatelů shodný s počtem uživatelů poštovních serverů, pro které
poskytuje tato brána služby. Pokud je jednomu uživateli směřovaný libovolný počet adres elektronické pošty
(například pomocí aliasů) a přebírá si je jeden uživatel, a zprávy nejsou automaticky na straně klienta rozdělované
pro více uživatelů je potřebná licence pro jeden počítač. Jednu licenci nesmíte současně používat na vícerých
počítačích. Koncový uživatel je oprávněn zadávat Licenční klíč do Softwaru pouze v rozsahu, v němž je oprávněn
používat Software v souladu s omezením vyplývajícím z počtu Licencí poskytnutých Poskytovatelem. Licenční klíč
je považován za důvěrný. Licenci nesmíte sdílet s třetími stranami nebo povolit třetím stranám používat Licenční
klíč, pokud to nepovoluje tato Smlouva nebo Poskytovatel. Pokud je Licenční klíč zneužit, okamžitě informujte
Poskytovatele.
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c) Home/Business Edition. Verzi Home Edition tohoto Softwaru lze používat výlučně v soukromém a/nebo
nekomerčním prostředí pouze pro domácí a rodinné použití. Pro použití Softwaru v komerčním prostředí a na
mailových serverech, mail relay serverech, mailových branách anebo internetových branách musíte získat
Software ve verzi Business Edition.
d) Trvání Licence. Vaše právo používat Software je časově omezené.
e) OEM Software. Software označovaný jako „OEM“ je vázán na počítač, se kterým jste ho získali. Není ho možné
přenést na jiný počítač.
f) NFR, TRIAL Software. Software označený jako "Not-for -resale", NFR anebo TRIAL nemůžete převést za
protihodnotu anebo používat na jiný účel, jako na předvádění, testování jeho vlastností anebo vyzkoušení.
g) Zánik licence. Licence zaniká automaticky uplynutím období na které byla udělená. Pokud nedodržíte kterékoliv
ustanovení této Dohody má Poskytovatel právo odstoupit od Dohody bez toho, aby byl dotknutý jakýkoliv nárok
anebo prostředek, který má Poskytovatel pro takovýto případ k dispozici. V případě zrušení Licence musíte
neprodleně na vlastní náklady Software včetně všech záložních kopií odstranit, zničit nebo vrátit společnosti ESET
nebo prodejně či obchodu, od kterých jste Software získali. Po ukončení Licence je Poskytovatel rovněž oprávněn
zrušit nárok Koncového uživatele na používání funkcí Softwaru, které vyžadují připojení k serverům Poskytovatele
nebo třetích stran.
4. Funkce sběru dat a požadavky na připojení k internetu. Software vyžaduje pro správné fungování připojení k
internetu a v pravidelných intervalech se připojuje k serverům Poskytovatele anebo serverům třetích stran
a provádí související sběr dat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Připojení k internetu a související
sběr dat jsou potřebné pro fungování Softwaru a pro jeho aktualizaci a upgrade. Poskytovatel je oprávněn vydávat
aktualizace nebo upgrade Softwaru („Aktualizace“), avšak není povinen Aktualizace poskytovat. Tato funkce je při
standardním nastavení Softwaru zapnutá, proto se Aktualizace nainstalují automaticky, kromě případů, kdy
Koncový uživatel automatickou instalaci Aktualizací zakázal. Pro poskytování aktualizací je vyžadováno ověření
pravosti Licence včetně informací o počítači anebo platformě, na které je Software nainstalován, v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů.
Poskytování jakýchkoli aktualizací může podléhat „Zásadám konce životnosti“, které jsou k dispozici na webu
https://go.eset.com/eol_business. Poté, co Software nebo některé z jeho funkcí dosáhnou data konce životnosti
definovaného v Zásadách konce životnosti, nebudou poskytovány žádné aktualizace.
Pro účely této Smlouvy je nutné shromažďovat, zpracovávat a ukládat data, která Vás umožňují Poskytovateli
identifikovat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Tímto berete na vědomí, že Poskytovatel smí
kontrolovat pomocí vlastních prostředků, zda Software používáte v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Tímto
berete na vědomí, že pro účely této Smlouvy je nutné, aby byla vaše data přenášena při komunikaci mezi
Softwarem a počítačovými systémy Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů za účelem zajištění funkčnosti
Softwaru, ověření oprávnění k používání Softwaru a ochrany práv Poskytovatele.
V souvislosti s uzavřením této Smlouvy jsou Poskytovatel nebo obchodní partneři, kteří jsou součástí jeho
distribuční a podpůrné sítě, oprávnění pro účely fakturace a plnění této Dohody přenášet, zpracovávat a
uchovávat údaje, které Vás umožní identifikovat v nevyhnutelném rozsahu.
Podrobnosti o ochraně soukromí, ochraně osobních údajů a Vašich práv týkajících se údajů naleznete v
Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webu Poskytovatele. Můžete si je také zobrazit z
nabídky nápovědy v Softwaru.
5. Výkon práv Koncového uživatele. Práva Koncového uživatele musíte vykonávat osobně anebo prostřednictvím
svých případných zaměstnanců. Software můžete použít výlučně jen na zabezpečení své činnosti a na ochranu
výlučně těch počítačových systémů, pro které jste získali Licenci.
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6. Omezení práv. Nesmíte Software kopírovat, šířit, oddělovat jeho části anebo vytvářet od Software odvozená
díla. Při používání Software jste povinný dodržovat následovné omezení:
a) Můžete pro sebe vytvořit jedinou kopii Software na médiu určeném na trvalé ukládání dat jako záložní kopii, za
předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat anebo používat na jiném počítači. Vytvoření
jakékoliv další kopie Software je porušením této Dohody.
b) Software nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat, anebo převádět práva na používání Software
anebo kopií Software jinak, než je výslovně uvedené v této Dohodě.
c) Software nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout ani zapůjčit a nesmíte jej ani používat k poskytování
komerčních služeb.
d) Nesmíte Software zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem
pokoušet získat zdrojový kód Softwaru s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně zakázané
zákonem.
e) Souhlasíte s tím, že budete používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními
předpisy v právním systému, ve kterém Software používáte, zejména v souladu s platnými omezeními
vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.
f) Souhlasíte s tím, že budete Software a jeho funkce používat pouze způsobem, který neomezuje přístup k těmto
službám pro ostatní Koncové uživatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poskytovaných služeb
jednotlivým Koncovým uživatelů, aby mohl služby využívat nejvyšší možný počet Koncových uživatelů. Omezením
rozsahu služeb se rozumí též úplné ukončení možnosti využívat některé z funkcí Softwaru a odstranění dat a
informací o serverech Poskytovatele nebo třetích stran vztahujících se na konkrétní funkce Softwaru.
g) Souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádné činnosti zahrnující používání Licenčního klíče, které jsou v
rozporu s podmínkami této Smlouvy nebo by vedly k poskytnutí Licenčního klíče jakékoli osobě, která není
oprávněna používat tento Software, jako je například převod použitého nebo nepoužitého Licenčního klíče v
jakékoliv formě, stejně jako neoprávněná reprodukce nebo distribuce duplikovaných nebo generovaných
Licenčních klíčů nebo používání Softwaru v důsledku použití Licenčního klíče získaného z jiného zdroje než od
Poskytovatele.
7. Autorská práva. Software a všechna práva, zejména vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k němu, jsou
vlastnictvím společnosti ESET a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Tato jsou chráněná ustanoveními
mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony krajiny, ve které se Software používá. Struktura,
organizace a kód Software jsou obchodními tajemstvími a důvěrnými informacemi společnosti ESET a/anebo jejích
poskytovatelů licencí. Software nesmíte kopírovat, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a).
Jakékoliv kopie, které smíte vytvořit podle této Dohody, musí obsahovat stejná upozornění na autorská a
vlastnická práva, jaká jsou uvedená na Software. V případě, že v rozporu s ustanoveními této Dohody budete
zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusíte získat
zdrojový kód, souhlasíte s tím, že takto získané informace se budou automaticky a neodvolatelně považovat za
převedené na Poskytovatele a vlastněné v plném rozsahu Poskytovatelem od okamžiku jejich vzniku, tím nejsou
dotčená práva Poskytovatele spojená s porušením této Dohody.
8. Výhrada práv. Všechna práva k Software, kromě práv které Vám jako Koncovému uživateli Software byly
výslovně udělená v této Dohodě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.
9. Víceré jazykové verze, verze pro více operačních systémů, víceré kopie. V případě jestliže Software podporuje
víceré platformy anebo jazyky, anebo jestliže jste získali více kopií Software, můžete Software používat jen na
takovém počtu počítačových systémů a v takových verzích, na které jste získali Licenci. Verze anebo kopie
Software, které nepoužíváte nesmíte prodat, pronajmout, sublicencovat, zapůjčit anebo převést na jiné osoby.
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10. Začátek a trvání Dohody. Tato Dohoda je platná a účinná ode dne, kdy jste odsouhlasili tuto Dohodu. Dohodu
můžete kdykoliv ukončit tak, že natrvalo odinstalujete zničíte anebo na své vlastní náklady vrátíte Software,
všechny případné záložní kopie a všechen související materiál, který jste získali od Poskytovatele anebo jeho
obchodních partnerů. Vaše právo používat Software a všechny jeho funkce mohou podléhat Zásadám konce
životnosti. Poté, co Software nebo některé z jeho funkcí dosáhnou data konce životnosti definovaného v Zásadách
konce životnosti, vaše právo používat Software zanikne. Bez ohledu na způsob zániku této Dohody, ustanovení
jejích článků 7, 8, 11, 13, 19 a 21 zůstávají v platnosti bez časového omezení.
11. PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE. JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE SOFTWARE JE
POSKYTOVANÝ "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V
MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY. ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ
LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ
PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL
ANEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTWARE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO
JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY,
ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE SOFTWARE, BUDOU VYHOVOVAT VAŠÍM POŽADAVKŮM, ANEBO ŽE PROVOZ
SOFTWARE BUDE NERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR SOFTWARE
PRO DOSÁHNUTÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY, KTERÉ SE SOFTWARE
DOSÁHNETE.
12. Žádné další závazky. Tato Dohoda nezakládá na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí
kromě závazků konkrétně uvedených v této Dohodě žádné jiné závazky.
13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZODPOVÍDAT ZA
JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY
VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ,
NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, ČI UŽ
VYPLYNULY ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK
ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ INSTALACÍ, POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, A TO I
V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI
TAKOVÝCHTO ŠKOD. POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ
ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE,
JEHO ZAMĚSTNANCŮ ANEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA
LICENCI.
14. Žádné ustanovení této Dohody se nedotýká práv strany, které zákon přiznává práva a postavení spotřebitele,
pokud je s nimi v rozporu.
15. Technická podpora. Technickou podporu poskytuje ESET anebo ním pověřená třetí strana na základě vlastního
uvážení bez jakýchkoliv záruk anebo prohlášení. Poté, co Software nebo některé z jeho funkcí dosáhnou data
konce životnosti definovaného v Zásadách konce životnosti, nebude poskytována žádná technická podpora.
Koncový uživatel je povinný před poskytnutím technické podpory zálohovat všechny jeho existující data, software
a programové vybavení. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana nepřebírají zodpovědnost za poškození anebo
ztrátu dat, majetku, software anebo hardware anebo ušlý zisk při poskytování technické podpory. ESET a/anebo
ním pověřená třetí strana si vyhrazuje právo na rozhodnutí, že řešený problém přesahuje rozsah technické
podpory. ESET si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo ukončit poskytování technické podpory na základě
vlastního uvážení. Za účelem poskytování technické podpory mohou být vyžadovány informace o licenci,
Informace a další údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
16. Převod Licence. Software můžete přenést z jednoho počítačového systému na jiný počítačový systém, pokud
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to není v rozporu s Dohodou. Pokud to není v rozporu s Dohodou, Koncový uživatel může jednorázově trvale
převést Licenci a všechna práva z této Dohody na jiného Koncového uživatele jen se souhlasem Poskytovatele za
podmínky, že (i) původní Koncový uživatel si neponechá žádnou kopii Software, (ii) převod práv musí být přímý,
tedy z původního Koncového uživatele na nového Koncového uživatele, (iii) nový Koncový uživatel musí přebrat
všechna práva a povinnosti, které má podle této Dohody původní Koncový uživatel (iv) původní Koncový uživatel
musí odevzdat novému Koncovému uživateli doklady umožňující ověření legality Software jako je uvedené
v článku 17.
17. Ověření pravosti Softwaru. Koncový uživatel může prokázat nárok na užívání Softwaru jedním z následujících
způsobů: (i) na základě certifikátu licence vydaného Poskytovatelem nebo třetí stranou jmenovanou
Poskytovatelem, (ii) prostřednictvím písemné licenční smlouvy, byla-li taková smlouva uzavřena, (iii) předložením
e-mailu zaslaného Poskytovatelem obsahujícího licenční údaje (uživatelské jméno a heslo). Za účelem ověření
pravosti Softwaru mohou být v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů vyžadovány Informace o licenci a
identifikační údaje Koncového uživatele.
18. Licencování pro státní orgány a vládu USA. Software se poskytuje státním orgánům včetně vlády Spojených
států amerických s licenčními právy a omezeními popsanými v této Dohodě.
19. Soulad se zákony o kontrole obchodu.
a) Nebudete přímo ani nepřímo exportovat, reexportovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat Software žádné
osobě, používat jej jakýmkoli způsobem nebo se podílet na jakémkoli jednání, které by mohlo mít za následek, že
by společnost ESET nebo její holdingové společnosti, její dceřiné společnosti a dceřiné společnosti kterékoli
z jejích holdingových společností, jakož i subjekty ovládané jejími holdingovými společnostmi („přidružené
společnosti“), porušily nebo podléhaly negativním důsledkům zákonů o kontrole obchodu, které zahrnují
i. zákony, které kontrolují, omezují nebo ukládají licenční požadavky na export, reexport nebo převod zboží,
softwaru, technologie nebo služeb, vydané nebo přijaté jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem
Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských
států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti vyplývající z této Dohody, nebo v níž má
společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována a
ii. jakékoli hospodářské, finanční, obchodní nebo jiné sankce, omezení, embargo, zákaz importu nebo exportu,
zákaz převodu finančních prostředků nebo aktiv nebo poskytování služeb nebo rovnocenné opatření uložené
jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království,
Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti
vyplývající z této Dohody, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo
nebo je v ní provozována.
(právní akty uvedené v bodech i. a ii. výše společně jako „zákony o kontrole obchodu“).
b) Společnost ESET má právo pozastavit své závazky podle těchto Podmínek nebo je ukončit s okamžitou platností
v případě, že:
i. Společnost ESET rozhodne, že podle jejího opodstatněného názoru Uživatel porušil nebo pravděpodobně poruší
ustanovení článku 19 a) Dohody; nebo
ii. Koncový uživatel a/nebo Software podléhají zákonům o kontrole obchodu a v důsledku toho společnost ESET
stanoví, že podle jejího opodstatněného názoru by pokračující plnění jejích závazků vyplývajících z Dohody mohlo
vést k tomu, že by společnost ESET nebo její přidružené společnosti porušily zákony o kontrole obchodu nebo
podléhaly jejich negativním důsledkům.
c) Nic v této Dohodě není zamýšleno a nic by nemělo být interpretováno ani vykládáno tak, aby přimělo nebo
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nutilo některou ze stran jednat nebo zdržet se jednání (nebo souhlasit s jednáním nebo zdržet se jednání)
jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s platnými zákony o kontrole obchodu nebo je jimi penalizován či zakázán.
20. Oznámení. Veškerá oznámení a vrácení Softwaru a Dokumentace je nutné doručit na adresu ESET, spol. s r. o.,
Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic. Tím není dotčeno právo společnosti ESET sdělovat Vám jakékoli
změny této Dohody, Zásad ochrany osobních údajů, Zásad konce životnosti a Dokumentace v souladu s čl. 22 této
Dohody. Společnost ESET Vám může posílat e-maily, oznámení v aplikaci prostřednictvím Softwaru nebo
zveřejňovat komunikaci na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že od společnosti ESET obdržíte právní
sdělení v elektronické podobě, včetně jakýchkoli sdělení o změně podmínek, zvláštních podmínek nebo zásad
ochrany osobních údajů, jakéhokoli návrhu/přijetí smlouvy nebo pozvánek k jednáním, oznámení nebo jiných
právních sdělení. Tato elektronická komunikace se považuje za přijatou písemně, pokud platné právní předpisy
výslovně nevyžadují jinou formu komunikace.
21. Rozhodující právo. Táto Dohoda se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony Slovenské republiky s
vyloučením ustanovení o kolizi právních norem. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení
rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně
souhlasíte, že řešení jakýchkoliv sporů anebo nároků z této Dohody vůči Poskytovateli anebo spory a nároky
související s používáním software je příslušný Okresní soud Bratislava V a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce
tímto soudem.
22. Všeobecná ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je neplatné anebo nevykonatelné,
neovlivní to platnost ostatních ustanovení Dohody. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní
stanovených. Tato Dohoda byla uzavřena v angličtině. V případě, že je pro pohodlí uživatelů nebo pro jiný účel
vyhotoven překlad této Dohody, nebo v případě rozporů mezi jazykovými verzemi této Dohody je rozhodující
anglická verze.
Společnost ESET si vyhrazuje právo kdykoli provést změny Softwaru a úpravy této Dohody, jejích příloh, dodatků,
Zásad ochrany osobních údajů, Zásad konce životnosti a Dokumentace nebo jakýchkoli jejich částí, a to aktualizací
příslušného dokumentu (i) tak, aby se do něj promítly změny týkající se Softwaru nebo změny způsobu podnikání
společnosti ESET, (ii) z právních, regulačních nebo bezpečnostních důvodů nebo (iii) s cílem zabránit zneužití nebo
poškození. O jakékoli změně Dohody budete informováni e-mailem, oznámením v aplikaci nebo jinými
elektronickými prostředky. Pokud nesouhlasíte s navrhovanými změnami Dohody, můžete ji vypovědět v souladu
s čl. 10 do 30 dnů od obdržení oznámení o změně. Pokud Dohodu v této lhůtě nevypovíte, budou navrhované
změny považovány za přijaté a vstoupí vůči Vám v platnost ode dne, kdy jste obdrželi oznámení o změně.
Tato Dohoda mezi Vámi a Poskytovatelem představuje jedinou a úplnou Dohodu vztahující se na Software, a plně
nahrazuje jakékoliv předcházející prohlášení, jednání, závazky, zprávy anebo reklamní informace, týkající se
Software.
DODATEK K DOHODĚ
Zasílání infiltrací a informací Poskytovateli. Na zasílání informací poskytovateli se vztahují následující dodatečná
ustanovení:
Tento Software obsahuje funkce, které slouží ke shromažďování informací o procesu instalace, počítači a/nebo
platformě, kde je Software nainstalován, informací o operacích a funkcích Softwaru a informací o spravovaných
zařízeních (dále jen "Informace") a jejich odeslání Poskytovateli. Informace mohou zahrnovat údaje (včetně
náhodně nebo nezáměrně získaných osobních údajů) týkající se spravovaných zařízení. Po aktivaci této funkce
Softwaru mohou být Informace shromažďovány a zpracovávány Poskytovatelem v souladu se Zásadami ochrany
osobních údajů a příslušnými právními předpisy.
Software vyžaduje, aby byla na spravovaném počítači nainstalována komponenta, která umožňuje přenos
informací mezi spravovaným počítačem a softwarem pro vzdálenou správu. Informace, které jsou předmětem
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přenosu, obsahují data o správě, jako jsou informace o hardwaru a softwaru na spravovaném počítači, a pokyny
pro správu ze softwaru pro vzdálenou správu. Další obsah dat přenášených ze spravovaného počítače je určen
nastavením softwaru nainstalovaného ve spravovaném počítači. Obsah pokynů ze softwaru pro správu je určen
nastavením softwaru pro vzdálenou správu.
EULAID: EULA-PRODUCT-PROTECT; 3537.0

Zásady ochrany osobních údajů
Společnost ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná
v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním
registračním číslem 31333532 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně,
pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. 31333532 jako „Správce údajů“ (dále jen
„ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich
zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za
účelem informování našich zákazníků ("Koncový uživatel" nebo "Vy") o následujících tématech:
• Zpracování osobních údajů
• Důvěrnost údajů,
• Práva subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů
Služby poskytované společností ESET implementované v našem produktu jsou poskytovány za podmínek
uvedených v Licenčním ujednáním s koncovým uživatelem ("EULA"), ale některé z nich mohou vyžadovat zvláštní
pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o sběru dat spojených s poskytováním našich služeb.
Poskytujeme různé služby popsané ve smlouvě EULA a dokumentaci k produktu, například služby
aktualizace/upgradu, ESET LiveGrid®, ochranu proti zneužití dat, podporu atd. Aby všechny tyto služby fungovaly,
potřebujeme shromažďovat následující informace:
• Pro účely správy bezpečnostních produktů ESET jsou vyžadovány a lokálně ukládány různé informace,
například ID licence a jméno, název produktu, informace o licenci, informace o aktivaci a vypršení platnosti či
informace o hardwaru a softwaru týkající se spravovaného počítače s nainstalovaným bezpečnostním
produktem ESET. Kvůli usnadnění správy a dohledu nad funkcemi a službami jsou shromažďovány a uchovávány
záznamy týkající se aktivit spravovaných bezpečnostních produktů ESET a spravovaných zařízení. Tyto záznamy
nejsou automaticky odesílány společnosti ESET.
• Informace o procesu instalace a vašem počítači, včetně platformy, na které je náš produkt nainstalován, a
údaje o činnostech a funkčnosti našich produktů, jako jsou údaje o hardwaru, ID instalace, výpisy chyb, ID
licencí, IP adresa, MAC adresa a nastavení konfigurace produktu, které může zahrnovat také spravovaná
zařízení.
• Informace o licencích, například ID licence, a osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová
adresa, jsou vyžadovány pro fakturační účely, ověření pravosti licencí a poskytování našich služeb.
• Na webu https://my.eset.com je potřeba vytvořit účet, pomocí něhož tato funkce aktivuje sběr dat v případě
odcizení počítače. Shromážděné údaje jsou uloženy na našich serverech nebo na serverech našich
poskytovatelů služeb. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši emailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory.
Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory, jako jsou například
vygenerované soubory protokolů.
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• Údaje o využívání naší služby jsou na konci relace zcela anonymizovány. Po ukončení relace nejsou ukládány
žádné osobní údaje, na jejichž základě by vás bylo možné identifikovat.

Důvěrnost údajů
ESET je společnost s celosvětovou působností. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být
přenášeny k přidruženým subjektům nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování
služeb, podpora nebo fakturace. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, může být potřeba přenést vaše
údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos
informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být
stanoveny standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.
Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb podle
smlouvy EULA. Naše doba uchovávání může trvat déle než platnost vaší licence, a to z toho důvodu, abychom vám
poskytli čas pro snadné a pohodlné obnovení. Minimalizované a pseudonymizované statistiky a další data ze
služby ESET LiveGrid® mohou být dále zpracovávány pro statistické účely.
Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která
odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost,
integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů,
které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Jako subjekt
údajů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů
Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů
Evropské unie. Za podmínek stanovených příslušnými zákony o ochraně údajů máte jako subjekt údajů nárok na
následující práva:
• právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,
• právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných
osobních údajů),
• právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,
• právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,
• právo podat námitky proti zpracování,
• právo podat stížnost, stejně tak
• právo na přenositelnost dat.
Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu
na adresu:
ESET, spol. s r.o.
Vedoucí pracovník ochrany osobních údajů
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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