
OMÓWIENIE INTEGRACJI



Oparte na chmurze narzędzie do  
zdalnego zarządzania i monitorowania 
NinjaRMM oferuje dostawcom usług 
zarządzanych (MSP) prosty i efektywny 
sposób monitorowania serwerów 
i punktów końcowych dla ich klientów, 
uruchamiania zadań na żądanie lub 
natychmiastowego łączenia się  
w razie potrzeby.

Wykorzystując możliwości agenta 
NinjaRMM, wtyczka ESET Direct Endpoint 
Management dla NinjaRMM ułatwia 
wdrażanie i aktywację oprogramowania 
ESET do ochrony punktów końcowych. 
Wtyczka oferuje szeroki zakres 
funkcjonalności, umożliwiając MSP 
zarządzanie bezpieczeństwem punktów 
końcowych z poziomu znajomego 
pulpitu NinjaRMM, bez konieczności 
uruchamiania dodatkowej konsoli 
zarządzającej.

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

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

NinjaRMM 
W celu zapoznania się z wymaganiami systemowymi NinjaRMM, prosimy 

odwiedzić stronę NinjaRMM.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Korzyści Funkcje
KOMPLEKSOWA, 
MIĘDZYPLATFORMOWA OCHRONA

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

ŁATWOŚĆ ZARZĄDZANIA

Znajoma konsola działająca w chmurze NinjaRMM 
zapewnia łatwość zarządzania i przyjęcia rozwiązań 
ESET dzięki ścisłej integracji z narzędziem NinjaRMM  
za pośrednictwem wtyczki.

ZADOWOLENI UŻYTKOWNICY 
KOŃCOWI

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 dodatkowej konsoli.

OCHRONA PUNKTÓW KOŃCOWYCH, 
SERWERÓW I POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ

Proste w instalacji i aktywacji rozwiązania ESET 
endpoint platform chronią punkty końcowe klientów, 
jak również serwery plików i poczty.

ZARZĄDZANIE KONFIGURACJAMI 
KLIENTÓW

Ustawianie określonych reguł konfiguracji produktów 
ESET na punktach końcowych i serwerach klienckich 
działających na systemach Windows®. 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.

MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ

Kompleksowy wgląd w dzienniki skanowania ESET, 
dzienniki zagrożeń i stan ochrony bezpośrednio  
w NinjaRMM, zgodnie z raportami w dzienniku  
zdarzeń Windows, aktualizowane w oparciu  
o określony interwał.

RAPORTOWANIE I ZARZĄDZANIE 
POWIADOMIENIAMI

Automatyczne uruchamianie działań naprawczych  
w oparciu o zgłoszone Błędy ESET, Ostrzeżenia ESET  
i Informacje ESET, które są wyświetlane bezpośrednio  
w platformie NinjaRMM.



110m+
użytkowników

na całym świecie

200+
krajów 

i terytoriów

4000+
dostawców 
usług MSP 

na całym świecie
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