
Případová studie: ČKD GrouP STroJÍrENSTVÍ

„S bezpečnostními produkty ESET jsme plně spokojeni. Kromě bezchybných 

bezpečnostních funkcí je pro nás důležitá i přehledná centrální správa všech našich 

systémů.  Bezpečnostní systémy společnosti ESET odvádí ve skupině ČKD GrouP  

dobrou práci, a proto se těší naší plné důvěře.”

Daniel Hošek, IT manažer skupiny ČKD GrouP

Antivirová ochrana
ve strojírenství

zákAzník výzvA řešení

ČKD GrouP je společenství inženýrských a výrobních firem, 
které působí v segmentech strojírenského a elektrotechnického 
průmyslu s výraznou exportní orientací. Hlavní zaměření je 
do oblasti dodávek komplexních investičních celků, technolo-
gických uzlů, kusových dodávek a komponent pro oblast ener-
getiky obnovitelných zdrojů, infrastruktury, klasické energetiky, 
transportu a zpracování plynu a ropy, ekologie, chemie 
a elektrotechniky.

Skupina ČKD GrouP využívá ve svých společnostech počítače 
vybavené operačními systémy Windows 7 Professional 
a Windows XP Professional. Na serverech jsou nainstalovány 
operační systémy Windows 2008 r2 a Windows 2003 r2.

Kvůli dobrým zkušenostem s eliminací bezpečnostních rizik 
a také nízké zátěži počítačů, na nichž byl produkt nasazen, 
došlo v krátké době k rozšíření produktů ESET v rámci celé 
skupiny. Skupina ČKD GrouP nyní aktivně využívá ESET 
NoD32 Antivirus Business Edition na více než tisíci koncových 
stanicích a serverech.

V roce 2006 se skupina ČKD GrouP rozhodla změnit dodava-
tele bezpečnostního řešení z důvodu neúměrně vysokých 
systémových nároků a nekvalitní detekce dosud využívaného 
antivirového softwaru. Na základě svých požadavků tehdy  
na své počítače pořídila první zkušební instalace bezpečnost-
ního řešení ESET NoD32 Antivirus Business Edition.

 Hlavní požadavky skupiny ČkD Group

 ▪ rychlá reakce na nové bezpečnostní hrozby 

 ▪ Nízké systémové nároky, které nesmí výrazně ovlivnit  
  výkon výpočetní techniky 

 ▪  Spolehlivá detekce bezpečnostních hrozeb 

 ▪ Propracovaná centrální správa antivirového systému,  
  snadná obsluha, snadná distribuce klientů na koncové  
  stanice

 ▪ Zcela automatizovaný proces antivirové kontroly  
  a automatické aktualizace virové databáze

 ▪ rychlá a snadná implementace nových verzí a licencí

chráníme vaše digitální světy
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