
NARZĘDZIA MSP 
DOSTOSOWANE DO 
INDYWIDUALNYCH 
POTRZEB  
TO TY JESTEŚ NAJWAŻNIEJSZY
 
W momencie zostania naszym partnerem MSP, cały ekosystem 
ESET będzie zaprojektowany tak, aby pracować dla Ciebie. Nasze 
zoptymalizowane pod kątem MSP rozwiązania są łatwe w użyciu, 
minimalizują codzienne czynności i pozwalają na zapewnienie 
najwyższej klasy ochrony, co pomaga zbudować zaufanie klientów.
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Obejmij wszystkie platformy 
najwyższej klasy ochroną

portfolio

Zdobądź zaufanie klientów poprzez 
wdrożenie naszej wielokrotnie 

nagradzanej technologii

zaufanie

Im wyższa sprzedaż, tym lepsza  
cena jednostkowa

zysk

Dostosuj liczbę stanowisk licencji  
w dowolnym momencie za pośrednictwem 

konsoli samoobsługowej

Zarządzaj bezpieczeństwem dzięki 
wielodostępowej konsoli opartej  

o chmurę

automatyzacja

Dedykowane wtyczki dla 
najpopularniejszych systemów 

RMMs

integracja

Możesz polegać na naszym dedykowanym 
wsparciu technicznym w Twoim języku

wsparcie

elastyczność

Jesteś
najważniejszy
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Elastyczność dzięki  
samoobsłudze

To Ty stoisz na czele swojej działalności MSP.  
ESET MSP Administrator to samodzielnie 
zarządzana konsola zapewniające maksymalną 
swobodę i elastyczność w dodawaniu i usuwaniu 
stanowisk lub dokonywaniu innych zmian 
administracyjnych w zaledwie kilka minut. Nasz 
system raportowania pozwala na śledzenie 
wykorzystania licencji w czasie rzeczywistym oraz 
na poziomie szczegółowym dla pojedynczego 
klienta i dla pojedynczego dnia. Jednocześnie 
istnieje możliwość monitorowania wyników  
w dowolnym momencie w ciągu miesiąca. 
Konsola ESET MSP Administrator pozwala na 
wykonywanie wszystkich operacji związanych 
z zamawianiem i licencjonowaniem bez 
konieczności oczekiwania na zatwierdzenie oraz 
bez konieczności kontaktowania się z ESET.

Rozliczanie dzienne,  
ceny zależne od ilości

Nasz model MSP jest oparty o rzeczywiste 
wykorzystanie - płacisz jedynie za to, co zamówisz 
w danym miesiącu. Każdego dnia system zlicza 
liczbę wykorzystanych stanowisk. Na koniec 
miesiąca obliczana jest suma wszystkich dni. 
Oznacza to, iż płacisz tylko za te licencje, z których 
Twoi klienci faktycznie korzystają, bez żadnych 
opłat z góry. Nasz system cen zależnych od ilości 
z podziałem na poziomy pozwala zwiększyć zyski 
w zależności od liczby obsługiwanych klientów. 
Im więcej sprzedanych licencji, tym lepsza cena 
jednostkowa.

Działaj niezależnie dzięki prostemu 
zarządzaniu licencjami

“Gdy tylko potrzebujemy 
większej liczby stanowisk 
danej licencji, jesteśmy  
w stanie to załatwić  
w ciągu kilku sekund za 
pośrednictwem konsoli 
MSP Administrator. 
Licencjonowanie MSP, daje 
nam większą elastyczność 
w zamawianiu  
i dezaktywacji licencji 
klientów.”

Emile Schouwstra
Dyrektor
Detron Cloud Services

zyskelastyczność
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SERWER
LICENCJONUJĄCY

ESET

tworzenie, aktywacja
i dezaktywacja klientów

oraz zarządzanie
ilościami produktów

zarządzanie ustawieniami
produktów oraz

konfiguracja punktów
końcowych

zarządzanie
użytkownikami

klient b

klient a

N

NESET
PROTECT

ESET
MSP ADMINISTRATOR

Zsynchronizowane  
zarządzanie klientami

Konsola ESET MSP Administrator 
(EMA) jest łatwo dostępne przez 
Internet, w dowolnym miejscu. Jest 
ona ściśle zintegrowana z konsolą 
ESET PROTECT poprzez jednolity 
system logowania, zapewniając 
automatyczną synchronizację 
struktury klientów i znacznie 
przyspieszając w ten sposób 
proces wdrażania dla nowych 
klientów. Dodatkowo, EMA posiada 
rozbudowany API pozwalający na 
bezproblemową integrację  
z istniejącymi systemami 
biznesowymi, ułatwiając np. 
tworzenie/dokonywanie zmian  
w licencji.

automatyzacja
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Prosta automatyzacja dzięki  
naszej konsoli Multitenant

Zachowaj kontrolę dzięki ESET PROTECT

Nasza oparta o chmurę konsola zapewnia widoczność 
sytuacyjną wszystkich zarządzanych klientów. 
Dostęp do instalatorów, zadań, polityk oraz innych 
istotnych danych odbywa się z poziomu pojedynczego 
ekranu, co ułatwia filtrowanie i sortowanie. Funkcje 
systemu powiadomień pozwalają na otrzymywanie 
dokładnie takich komunikatów informacyjnych, jakich 
potrzebujesz. Konsola Multitenant  pozwala zarządzać 
wieloma klientami z poziomu pojedynczej konsoli, 
zapewniając jednocześnie, że klienci, którzy potrzebują 
dostępu, nie będą mieli wglądu w dane innych 
klientów. Konsola ESET PROTECT jest automatycznie 
zintegrowana z konsolą ESET MSP Administrator, co 
pozwala na płynną rejestrację nowych klientów  
i zapewnia wysoki poziom automatyzacji.

automatyzacja
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Więcej niż zarządzanie bezpieczeństwem
 
Dzięki infrastrukturze opartej o agenty, konsola ESET 
PROTECT pozwala na więcej, niż tylko zarządzanie 
produktami ESET; za jej pomocą można zainstalować lub 
odinstalować niemal każdą aplikację! Funkcjonalność 
obejmuje wdrażanie agenta zarządzającego  
w systemach z różnymi produktami zabezpieczającymi, 
uruchamianie skryptów, wykonywanie poleceń zdalnych, 
sporządzanie listy zainstalowanego oprogramowania, 
instalowanie poprawek do systemów operacyjnych,  
a nawet sprawdzanie konfiguracji sprzętowej  
komputera docelowego.

Precyzyjnie dostosowane komunikaty i raporty
 
Rozbudowana automatyzacja pozwala usprawnić 
najczęstsze zadania i zmniejszyć liczbę codziennych 
czynności. Wszystkie informacje mogą zostać zestawione 
w raportach dla klientów. Istnieje również możliwość 
dodania własnego logo do danej instancji konsoli ESET 
PROJECT, jak również do automatycznie generowanych 
raportów dla klientów.

Raport dla klienta MSP (przykład)

Zainstalowane aplikacje

automatyzacja
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ESET pracuje bezpośrednio pod 
Twoim systemem RMM
Wsparcie dla najpopularniejszych systemów RMM
 
Jeśli wolisz korzystać z istniejącego systemu RMM, mamy dla Ciebie 
rozwiązanie. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami rozwiązań RMM,  
w tym ConnectWise, Solarwinds, Datto, Kaseya i innymi.  
Sprawdź naszą stronę z wtyczkami tutaj.

Bezpośrednie wtyczki, bez konieczności stosowania  
konsol pośredniczących
 
Nasze wyjątkowe wtyczki Direct Endpoint Management (DEM) działają bez 
konieczności stosowania konsoli pośredniczącej. Przy korzystaniu z naszych 
wtyczek DEM, Twój system RMM będzie komunikował się bezpośrednio  
z agentem ESET i na odwrót. Wspierany jest szeroki zakres czynności,  
w tym aktywacja, zdalne skanowanie, generowanie raportów o złośliwym 
oprogramowaniu i wiele innych.

Szeroki zakres ochrony
 
Nasze wtyczki pozwalają zarządzać klientami z systemem Windows i macOS 
oraz ochroną ESET na serwerach z systemem Windows (zapewniamy 
nawet szyfrowanie). W przypadku systemu RMM, który nie jest wspierany 
bezpośrednio, można skorzystać ze skryptu eRMM w produktach ESET 
dla punktów końcowych w celu natychmiastowego zintegrowania swojej 
platformy!

Dedykowany zespół programistów
 
Traktujemy wtyczki MSP poważnie i mamy dla nich dedykowany zespół 
programistów. Nieustannie pracujemy nad dodawaniem nowych wtyczek, 
produktów i funkcji.

integracja

https://www.eset.com/pl/business/partner/integration/
https://help.eset.com/ees/7/pl-PL/how_activate_rmm.html


Polegaj na wiodącej technologii 
w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego
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zaufanie

Polegaj na wiodącej technologii w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego

Łączymy najlepsze cechy wszystkich rozwiązań - uczenie maszynowe  
i wykrywanie na podstawie zachowań z zaawansowanymi sygnaturami DNA 
oraz systemem reputacji opartym o chmurę, wszystko to wsparte ludzką wiedzą 
naszych specjalistów. Pozwala nam to skupić się na całym cyklu życia złośliwego 
oprogramowania, a nie tylko na jego konkretnej części, zapewniając najwyższy 
poziom ochrony dla Twoich klientów.

Pokonaj zagrożenia dzięki naszej 
wielowarstwowej ochronie

Przy stale zmieniającym się krajobrazie zagrożeń, jedna warstwa ochrony 
po prostu nie wystarcza. Niezmiennie od ponad 30 lat czołowa wśród firm 
zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym pozycja ESET pozwoliła 
nam zdać sobie z tego sprawę na bardzo wczesnym etapie. Wynikiem tego 
jest wyrafinowane połączenie wzajemnie uzupełniających się technologii 
zapewniające najwyższy poziom ochrony. 
Więcej informacji

https://www.eset.com/pl/about/technology/
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Zaoferuj swoim klientom pełną 
gamę produktów zabezpieczających
Wzbogać swoją ofertę MSP  
o ochronę międzyplatformową

Rozwiązania międzyplatformowe ESET pozwalają 
zabezpieczyć wszystkie najpopularniejsze 
systemy operacyjne: Windows (wersje klienckie 
i serwerowe), macOS, Linux oraz maszyny 
wirtualne działające w środowisku VMware. 

 + nasza aplikacja bezpieczeństwa 
cybernetycznego z zakresu MDM dla 
systemów Android i iOS pozwala zarządzać 
firmowymi smartfonami , a także zapewnia 
ochronę przed zagrożeniami dla smartfonów 
z systemem Android

 + dedykowane rozwiązania dla serwerów 
szczególnego przeznaczenia korzystających  
z MS Exchange, IBM Domino i MS SharePoint

Wyeliminuj obawy związane  
z ochroną danych

Szyfrowanie i uwierzytelnianie dwuetapowe 
to istotne elementy bezpieczeństwa danych. 
Nie tylko stanowią one kluczowe narzędzia dla 
zapewnienia zgodności z przepisami (np. RODO), 
ale również zapewniają dodatkową ochronę 
przed przypadkami naruszeń ochrony danych. 
ESET oferuje oba te rozwiązania w postaci gamy 
łatwych w instalacji produktów i dodatków.

Zapewnij klientom
dodatkową linię ochrony

Podnieś ochronę przed ransomware na wyższy 
poziom poprzez włączenie naszego systemu 
opartego o ESET cloud – ESET Dynamic Threat 
Defense w punktach końcowych swoich klientów. 
Rozwiązanie to aktywnie blokuje nieznane  
i podejrzane obiekty, skanuje je w wydajnym 
środowisku opartym o chmurę, dostarczając 
wynik skanu w czasie krótszym niż pięć minut,  
a także neutralizuje samo zagrożenie  
w dotkniętych nim punktach końcowych.

Dodatkowo, możesz poszerzyć ofertę w zakresie 
bezpieczeństwa dzięki naszemu opartemu  
o chmurę rozwiązaniu, zapewniającemu ochronę 
przed złośliwym oprogramowaniem, spamem 
i wyłudzaniem danych dla internetowej poczty 
elektronicznej Microsoft 365 Exchange oraz 
pamięci masowej w chmurze OneDrive.

portfolio
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Możesz polegać na naszym 
wsparciu technicznym

Wsparcie techniczne w Twoim języku

Nasi  eksperci są do Twojej dyspozycji 
zawsze, gdy ich potrzebujesz. Wszyscy 
partnerzy uzyskują dostęp do 
dedykowanego wsparcia technicznego 
znajdującego się w Twoim kraju.

Kompleksowe szkolenie techniczne

Skorzystaj z kompleksowych i praktycznych 
sesji szkoleniowych, dzięki którym 
szybko zdobędziesz niezbędną wiedzę. 
Zostań specjalistą w dziedzinie ochrony 
ESET i zaufanym doradcą do spraw 
bezpieczeństwa dla swoich klientów.

Wsparcie sprzedaży
 
Nasz pakiet wsparcia obejmuje wsparcie 
sprzedażowe i przedsprzedażowe.  
Możesz polegać na naszym wieloletnim
doświadczeniu przy wspieraniu  
partnerów ESET.

Kontaktuj się z naszym  
działem wsparcia
 
Nasz zespół MSP jest gotowy i chętny 
do działania, aby pomóc Ci zacząć 
zarabiać więcej od ręki. Zachęcamy do 
skontaktowania się z nami już teraz.

Po raz drugi z rzędu

ESET zdobywa tytuł “mistrza” w badaniu 
Global Cybersecurity Leadership Matrix 
2020 przeprowadzonym przez firmę 
Canalys. Firma ESET uzyskała najwyższe 
wyniki w kategoriach dostępności 
i dostaw produktów oraz łatwości 
prowadzenia interesów. 
Więcej informacji

wsparcie

https://www.eset.com/pl/business/canalys-leadership-matrix/
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Środowisko dostosowane  
do potrzeb MSP

• Wielodostępowe zarządzanie 
bezpieczeństwem z poziomu  
opartej o chmurę konsoli 

• Wtyczki dla najpopularniejszych 
systemów RMM 

• Konsola ESET MSP Administrator  
do zarządzania licencjami 

• Zaawansowany API pozwalający na 
integrację z istniejącymi systemami 

• Intuicyjny interfejs użytkownika

Zoptymalizowane rozwiązania 
pozwalające Ci oszczędzić czas

• Automatyzacja zadań 

• Samoobsługowe zamawianie licencji 

• Natychmiastowa zmiana stanowisk 

• Szybkie wprowadzanie nowych 
klientów 

• Automatyczne rozwiązywanie 
ostrzeżeń

Zwiększ potencjał rozwoju 
swojej firmy

• Fakturowanie 

• Rozliczanie dzienne 

• Ceny zależne od ilości 

• Popularne opcje w zakresie dodatkowej 
sprzedaży 

• Szeroka oferta produktów

Zmaksymalizuj swoje korzyści  
z partnerstwa zaprojektowanego 
specjalnie dla Ciebie



Dzięki wielowarstwowej, wielokrotnie nagradzanej  
i zużywającej niewiele zasobów systemowych technologii 
ochrony ESET łatwo spełnisz wymagania swoich SLA  
i zapewnisz bezpieczeństwo sieci swoich klientów.

DOSTOSUJ SWOJĄ OFERTĘ
WSPÓLNIE Z ESET I ZDOBĄDŹ 
ZAUFANIE SWOICH KLIENTÓW

DOŁĄCZ DO NASZEGO PROGRAMU MSP

https://www.eset.com/pl/business/partner/msp/

