
OMÓWIENIE INTEGRACJI



ConnectWise Automate Remote 
Monitoring and Management (RMM), 
ConnectWise Automate Control Center 
jest powszechnie stosowana do zarządzania 
różnymi usługami IT, w tym ochroną  
przed złośliwym oprogramowaniem  
i bezpieczeństwem punktów końcowych. 
ESET oferuje rozwiązanie zapewniające 
najlepszą w swojej klasie ochronę przed 
złośliwym oprogramowaniem i pełne 
szyfrowanie dysku poprzez środowisko 
ConnectWise Automate.

ESET Direct Endpoint Management Plugin 
dla ConnectWise Automate integruje się  
z ConnectWise Automate Control Center  
w celu zapewnienia centralnego 
zarządzania ESET Endpoint Solutions  
w rozproszonych sieciach. Kontrolowanie 
wydajnego, proaktywnego wykrywania 
złośliwego oprogramowania i szyfrowania 
firmy ESET za pomocą znajomej konsoli 
ConnectWise Automate zapewnia łatwość 
wdrażania punktów końcowych, bieżącą 
administrację i wspólny interfejs do 
konfigurowania i raportowania.

Licencje na produkty ESET Business

Aktywne licencje dowolnego z następujących 
produktów ESET dla punktów końcowych:

 ✓ Produkty ESET Endpoint dla systemów Windows  
i macOS

 ✓ Produkty ESET Server dla systemu Windows

 ✓ ESET Endpoint Encryption

Pełną listę obsługiwanych produktów ESET można 
znaleźć na stronie help.eset.com.

ConnectWise Automate 11 lub jego nowsza wersja 
W celu zapoznania się z wymaganiami systemowymi ConnectWise 

Automate, prosimy odwiedzić jego stronę internetową.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Łatwe zarządzanie punktami 
końcowymi ESET poprzez 
znajomą konsolę ConnectWise 
Automate.

Funkcje Korzyści
KOMPLEKSOWA, 
MIĘDZYPLATFORMOWA OCHRONA

Zapewnienie najlepszej klasy rozwiązania 
zapewniającego ochronę przed złośliwym 
oprogramowaniem we własnej sieci klientów. 
Zastąpienie istniejących rozwiązań dla klientów ESET 
wymagających niskiego zużycia zasobów systemowych 
i proaktywnego wykrywania wielu wektorów zagrożeń 
przy użyciu zaawansowanych technologii wykrywania 
złośliwego oprogramowania.

POMOC W ZAPEWNIENIU ZGODNOŚCI 
Z PRZEPISAMI DLA KLIENTÓW

Bezpieczeństwo punktów końcowych i szyfrowanie 
to świetne połączenie, które pozwala spełnić złożone 
wymagania skomplikowanych regulacji i praw 

dotyczących danych, takich jak HIPAA, GDPR, SOX czy 
PCI-DSS. Wtyczka pozwala klientom spełnić wymagania 
dotyczące zgodności w łatwy i skuteczny sposób.

ŁATWOŚĆ ZARZĄDZANIA

Znajoma konsola ConnectWise Automate zapewnia 
łatwość zarządzania i wdrażania rozwiązań ESET bez 
potrzeby stosowania drugiej konsoli. Rozwiązania firmy 
ESET mogą być wdrażane i aktywowane zdalnie za 
pomocą wtyczki.

SPRAWDZONY I GODNY ZAUFANIA

Monitorowanie i usuwanie problemów w czasie 
rzeczywistym pozwala na szybkie rozwiązywanie 
kwestii bezpieczeństwa, dzięki czemu pracownicy 
działu pomocy technicznej czują się pewnie,  
a użytkownicy końcowi są zadowoleni.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 
PUNKTÓW KOŃCOWYCH KLIENTA

Inicjowanie skanowania punktów końcowych na 
żądanie, aktualizacji modułów i aktywacji produktów 
zabezpieczających ESET bez konieczności korzystania  
z ESET PROTECT.

ZARZĄDZANIE KONFIGURACJAMI 
KLIENTÓW

Ustawianie określonych reguł konfiguracji produktów 
ESET na punktach końcowych i serwerach klienckich 
działających na systemach Windows i macOS. 
Tworzenie nowych reguł lub przesyłanie istniejących 
konfiguracji XML wyeksportowanych z oprogramowania 
zabezpieczającego ESET. Zarządzanie każdą dostępną 
opcją konfiguracji ESET, w tym modułami Spam, 
Firewall, HIPS, Device Control i Web Control.

PEŁNE SZYFROWANIE DYSKU

Wdrażanie pakietów szyfrujących do urządzeń 
klienckich i zdalne aktywowanie licencji klientów. 

Panel administracyjny wtyczki pozwala na filtrowanie 
maszyn na podstawie statusu szyfrowania, a inne opcje 
obejmują zdalną zmianę hasła, jak również wyłączenie 
szyfrowania.

MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ

Wyświetlanie i sortowanie danych o zagrożeniach, 
sprawdzanie, na których klienckich stacjach roboczych 
wykryto zagrożenia, czas wykrycia, nazwę zagrożenia  
i wszelkie podjęte działania.

PULPITY NAWIGACYJNE

Przejrzysty widok stanu ochrony, dystrybucji 
produktów, daty aktualizacji modułu, liczby dziennie 
wykrytych zagrożeń, informacji o wdrożeniu  
i oczekujących aktualizacjach polityki.

RAPORTOWANIE

Eksportowanie raportu z wtyczki ESET DEM Plugin 
dla ConnectWise Automate w celu wyświetlenia 
różnych danych o systemach klienckich, takich jak 
szczegóły dziennika skanowania, zdarzeń i zagrożeń, 
wykorzystanie licencji i niezabezpieczone systemy.

ZARZĄDZANIE POWIADOMIENIAMI

Funkcja ''Internal Monitors'' narzędzia ConnectWise 
Automate, która umożliwia wysyłanie powiadomień  
o stanie środowiska ESET.



Łatwe zarządzanie punktami 
końcowymi ESET poprzez 
znajomą konsolę ConnectWise 
Automate.
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