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Kontroluj bezpieczeństwo swoich urządzeń
dzięki konsoli w chmurze

MLN+
KLIENTÓW
W POLSCE

ESET jest globalnym dostawcą oprogramowania zabezpieczającego
komputery firm oraz użytkowników indywidualnych, któremu
zaufało ponad 5 milionów Polaków i ponad 110 milionów
użytkowników na świecie.
Produkty ESET są rozwijane w kilku centrach badawczo-rozwojowych
na świecie. Pierwsze takie centrum powstało i działa do dzisiaj
w Krakowie. To, co od lat wyróżnia ESET na tle konkurencji,
to metoda wykrywania wirusów i ataków oparta na sztucznej
inteligencji, tj. zaawansowanej heurystyce, która z czasem
przerodziła się w uczenie maszynowe. Rozwiązania ESET
wyróżnia również niemal niezauważalne dla wydajności
komputerów działanie, co wielokrotnie doceniły w testach
niezależne ośrodki badawcze, m.in. AV-Test, czy AV-Comparatives.

ESET Cloud Administrator jest usługą skierowaną do firm
posiadających w swoim środowisku nie więcej niż 250 stanowisk.
Dzięki rozwiązaniu możesz zarządzać bezpieczeństwem firmowego
środowiska bez konieczności kupowania, instalowania lub
utrzymywania dodatkowego sprzętu. Dostęp do chmurowej konsoli
ESET Cloud Administrator jest możliwy z dowolnej lokalizacji.
Konfiguracja ESET Cloud Administrator jest prosta, a sama konsola
daje wgląd w stan zabezpieczeń sieci firmowej.

Poczuj różnicę
z ESET
OPROGRAMOWANIE JAKO USŁUGA
ESET Cloud Administrator jest oferowany jako
usługa działająca w chmurze, która nie wymaga
dedykowanego sprzętu. Administrator nie musi
instalować, konfigurować czy wykonywać jakichkolwiek
prac związanych z utrzymaniem poprawnego działania
konsoli centralnego zarządzania. Czynności takie jak:
instalacja, aktualizacje i zarządzanie certyfikatami,
wykonywane są automatycznie w tle, bez konieczności
ingerencji administratora - dając pewność korzystania
z najnowszych dostępnych funkcjonalności.

STWÓRZ ZARZĄDZALNE
ŚRODOWISKO
Tworzenie środowiska zarządzanego przez ESET
Cloud Administrator rozpoczyna się od podłączenia
stacji roboczych do wspomnianej konsoli centralnego
zarządzania. W ESET Cloud Administrator są dostępne
instalatory, które zawierają wszystkie niezbędne
komponenty do poprawnego wdrożenia rozwiązań
ESET w firmowym środowisku. Po poprawnej
instalacji produktów ESET na stacjach, zgłoszą się
one automatycznie do konsoli ESET, dając możliwość
natychmiastowego zarządzania infrastrukturą.

SPRAWDŹ STATUS STACJI
KOŃCOWYCH
Stacje końcowe zgłaszają się do ESET Cloud
Administrator, przy każdym połączeniu z Internetem.
Status połączenia widoczny jest w zakładkach
panelu kontrolnego konsoli ESET. Administratorzy
mogą monitorować stan wszystkich chronionych
rozwiązaniami ESET komputerów z poziomu głównego
panelu kontrolnego ESET Cloud Administrator lub
przechodząc do zakładek zawierających szczegółowe
dane. Po ich otwarciu mogą oni sprawdzić stan
komputerów, informacje nt. wykrytych zagrożeń lub
elementów znajdujących się w kwarantannie.

ZAUTOMATYZUJ SWOJE
ŚRODOWISKO
Administratorzy mogą zdalnie przygotować polityki
bezpieczeństwa produktów podłączonych do konsoli
oraz wykonywać na nich określone zadania. Polityki
mogą zostać przypisane po spełnieniu konkretnego
warunku lub przy następnej synchronizacji stacji
z serwerem. Zadania oraz polityki mogą zostać
przypisane do pojedynczych komputerów, grup
statycznych lub dynamicznych.

OTRZYMUJ NATYCHMIASTOWE
POWIADOMIENIA
Ogromną zaletą zarządzanego przez ESET Cloud
Administrator środowiska jest możliwość otrzymania
natychmiastowych powiadomień o zagrożeniach,
nawet w sytuacji nieobecności administratora
w firmie. Powiadomienia mogą być wysłane
w zależności od rodzaju zdarzenia do różnych grup
odbiorców. Konsola pozwala tworzyć szczegółowe
raporty, które zwizualizują stan zabezpieczeń
środowiska. Raporty te mogą być drukowane lub
udostępniane w formie elektronicznej.

ESET Cloud Administrator
współpracuje z najnowszymi
wersjami rozwiązań ESET
ESET Endpoint Antivirus dla
Windows, macOS i Linux
ESET Endpoint Security dla
Windows i macOS
ESET File Security dla Microsoft
Windows Server
ESET Mail Security dla Microsoft
Exchange Server
ESET Mail Security dla IBM
Domino
ESET Security dla Microsoft
SharePoint Server

Poznaj funkcje ESET
Cloud Administrator
KONSOLA WEBOWA

REMOTE DEPLOYMENT TOOL

Dane przechowywane w ESET Cloud Administrator są
widoczne w konsoli webowej. Z jej poziomu możemy
przeglądać zebrane informacje, konfigurować produkty
zabezpieczające zgodnie z politykami utworzonymi
przez administratora. Konsola webowa pozwala
również na zarządzanie i organizację urządzeń
przypisując je do grup statycznych.

Jest to narzędzie służące do zdalnego uruchamiania
instalatorów programów ESET wygenerowanych
wcześniej w ESET Cloud Administrator. Dzięki niemu
rozwiązania ESET można zdalnie wdrożyć na kilka
sposobów. Jednym z nich jest przeskanowanie sieci
lokalnej w celu wyszukania dostępnych stacji. Możliwa
jest także synchronizacja z Active Directory.

INSTALATORY

ESET BUSINESS ACCOUNT

Instalatory zawierają wszystkie składniki niezbędne
do poprawnego wdrożenia ochrony komputerów
w sieci firmowej: klienta odpowiedzialnego za ochronę
stacji roboczej, agenta konsoli wykorzystywanego do
komunikacji z serwerem w chmurze, klucz licencyjny
oraz wcześniej przygotowane polityki bezpieczeństwa.
Są one dostępne jako małe, łatwe do pobrania,
wcześniej skonfigurowane paczki, które uruchamiane
są na firmowych stacjach roboczych. Po ich instalacji,
agenty automatycznie łączą się do odpowiedniej usługi
i aktywują produkt ważną licencją. Plik instalacyjny
może zostać pobrany bezpośrednio na komputer
firmowy, udostępniony za pomocą linku dołączonego
do wiadomości e-mail, bądź innego narzędzia służącego
do komunikacji z użytkownikami.

ESET Business Account jest platformą służącą do
zarządzania licencjami biznesowymi klientów ESET,
wymaganą do skorzystania z usługi ESET Cloud
Administrator.

PRODUKTY BEZPIECZEŃSTWA
Produkty ESET chronią stacje robocze i serwery przed
różnorodnymi zagrożeniami. ESET Cloud Administrator
obsługuje najnowsze wersje produktów ESET, w tym:
ESET Endpoint Antivirus dla systemów Windows
i macOS, ESET Endpoint Security dla systemu Windows
i macOS, ESET File Security dla Microsoft Windows
Server, ESET Mail Security dla Microsoft Exchange
Server, ESET Mail Security dla IBM Domino, ESET
Security dla Microsoft SharePoint Server.

ESET Business Account oferuje:

✓✓Łatwe zarządzanie licencjami ESET
✓✓Dodawanie administratorów licencji i określanie ich
uprawnień

✓✓Możliwość wygenerowania 30-dniowej licencji

testowej produktów ESET (w tym szyfrowania ESET
Full Disc Encryption), którymi można zarządzać
zdalnie poprzez ESET Cloud Administrator lub
lokalnie za pomocą ESET Security Management
Center.

✓✓Aktywację ESET Cloud Administrator do zarządzania
firmową siecią

Dlaczego warto
korzystać z ESET
Cloud Administrator?
PROSTA INSTALACJA

POWIADOMIENIA

Po aktywacji ESET Cloud Administrator rozwiązanie
wprowadza administratora w dostępne funkcje
poprzez przyjazny kreator. Prezentuje on m.in. jak
dodać komputery, wdrożyć produkty ESET i utworzyć
zarządzane środowisko. Po pomyślnym wdrożeniu,
urządzenia stają się natychmiast widoczne w ESET
Cloud Administrator.

Administratorzy muszą być błyskawicznie
informowani o zagrożeniach w danym środowisku,
by móc odpowiednio na nie reagować. ESET Cloud
Administrator umożliwia korzystanie z zestawu
predefiniowanych powiadomień, które są wysyłane
za pomocą wiadomości e-mail do określonej grupy
odbiorców. Powiadomienia te są widoczne również
w panelu kontrolnym ESET Cloud Administrator.

ZLECAJ DZIAŁANIA JEDNYM
KLIKNIĘCIEM

POLITYKI, RAPORTY I ZADANIA

ESET Cloud Administrator umożliwia zlecanie wykonania
konkretnych działań w zarządzanym środowisku za
pomocą jednego kliknięcia. Administratorzy mogą
w jednej chwili szybko zaktualizować posiadane
rozwiązania do najnowszych wersji, przejść do
szczegółów nt. wykrytych zagrożeń lub zlecić ponowne
uruchomienie komputera, czy aktualizację systemu
operacyjnego.

Administrator, po pierwszym uruchomieniu ESET Cloud
Administrator, ma dostęp do zestawu raportów oraz
predefiniowanych polityk, które mogą być przypisane
do grup lub konkretnych komputerów. Wszystkie
przesyłane przez konsolę polecenia są wykonywane
za pomocą agenta. Zadania te można utworzyć
z poziomu menu kontekstowego, paska narzędzi lub
z dedykowanej sekcji zadań.

GRUPY STATYCZNE I DYNAMICZNE

PRZEGLĄD INCYDENTÓW

Każde urządzenie jest przypisane do grupy statycznej,
która może zostać utworzona zgodnie z wymaganiami
administratora. Grupy te tworzą tzw. strukturę drzewa.
Grupy dynamiczne z kolei wyświetlają urządzenia
w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria oraz są
niezbędne do automatyzacji pracy. Jeśli stacje robocze
spełnią kryteria, można na nich automatycznie wykonać
zadanie.

W zakładce panelu kontrolnego konsoli, dotyczącej
bezpieczeństwa, wyświetlany jest aktualny status
zabezpieczenia sieci. Zakładka ta zawiera m.in. wykres
ilustrujący liczbę zarejestrowanych incydentów, w tym
listę komputerów, na których wykryto zagrożenie lub
listę dziesięciu stacji oraz użytkowników, na których
wystąpiła największa liczba incydentów.

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI
Urządzenia w środowisku firmowym mogą być
przypisane do konkretnych użytkowników. Ta funkcja
daje administratorowi możliwość wyszukiwania stacji
roboczej w oparciu o danego użytkownika, pozwalając
wyświetlić listę wszystkich urządzeń, z których
korzysta.

INWENTARYZACJA SPRZĘTU
ESET Cloud Administrator zbiera i wyświetla dane
o zarządzanych stacjach roboczych, m.in. informacje
o procesorze, pamięci RAM, monitorze, dyskach
twardych, urządzeniach wejściowych czy drukarkach,
łącznie z ich typem i numerem seryjnym.

SZCZEGÓŁY NA TEMAT

SZCZEGÓŁY NA TEMAT
UŻYTKOWNIKÓW
Konsola ESET Cloud Administrator wyświetla
szczegółowe informacje na temat użytkowników,
m.in. do jakiej grupy statycznej należą, jakie produkty
zabezpieczające są zainstalowane na ich stacjach oraz

jaki sprzęt i system operacyjny posiadają komputery, na
których pracują. Wymienione informacje wyświetlane
są za pomocą interaktywnych kafelków zgrupowanych
według określonych kategorii. Wszelkiego rodzaju
nierozwiązane problemy związane z ochroną zostaną
wyróżnione.

Panel kontrolny ESET Cloud Administrator

WYPRÓBUJ ZANIM KUPISZ

Przetestuj nasze zdalne zarządzanie w chmurze.
Przekonaj się sam o niezawodności, wygodzie i łatwości
zarządzania produktami ESET. Zarejestruj swoją firmę
w ESET Business Account i otrzymaj bezpłatną wersję
testową ESET Cloud Administrator do 25 stanowisk.

ESET W LICZBACH
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użytkowników
na całym świecie

użytkowników
w Polsce

klientów
biznesowych

centrów badawczo-rozwojowych

www.eset.pl

