
Bezproblémové počiatočné zavedenie 
riešení ESET a istota plynulého chodu 
prevádzky vďaka našim expertom





Spoľahnite sa na bleskové zavedenie a plynulý chod 
produktu od samého začiatku. Experti spoločnosti ESET 
vám pomôžu pri inštalácii a konfigurácii konkrétneho 
produktu vo vašom prostredí s cieľom zaistiť jeho 
optimálne fungovanie už od prvého dňa. 

ESET Deployment and Upgrade poskytuje profesionálne 
nasadenie bezpečnostného riešenia, čím sa výrazne 
znižuje celková zložitosť prechodu na nového 
poskytovateľa zabezpečenia a zároveň sa zvyšuje 
kontinuita podnikania.

Čo je služba 
ESET Deployment 
and Upgrade?



NEDOSTATOK POZNATKOV O PRODUKTE
Nasadenie nových produktov môže byť zložité dokonca 
aj pre organizácie so špecializovanými bezpečnostnými 
alebo IT tímami. 

NEDOSTATOK ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Dopyt po skúsených odborníkoch na IT bezpečnosť 
je skutočne veľký. Mnohé IT oddelenia si preto musia 
zabezpečovať plnenie určitých úloh externe prostredníctvom 
outsourcingu, aby zaistili plynulosť prevádzky.

POTREBA SÚLADU S PREDPISMI
Mnohé odvetvia sa riadia prísnymi pravidlami certifikácie 
a dodržiavania postupov, na základe ktorých musia byť 
produkty nasadené autorizovanými dodávateľmi.

DLHODOBÉ NÁKLADY
Vytvorenie špecializovaných tímov alebo prijatie 
nových zamestnancov, ktorí by sa zameriavali výhradne 
na vykonávanie niekoľkých veľmi špecifických úloh, 
môže z dlhodobého hľadiska priniesť zvýšené náklady.

Výzvy



FÁZA NÁVRHU
Pri počiatočnom zhodnotení sa zozbierajú 
podrobné informácie o prostredí, v ktorom 
sa služba bude používať. Tento krok je 
nevyhnutný, aby bol zvyšok procesu 
plynulý a bezproblémový.

Vytvorí sa návrh služby, ktorý sa odošle 
zákazníkovi. Je založený na údajoch, ktoré 
získali technici zodpovední za nasadenie.

Po potvrdení návrhu začne tím pracovať 
na kompletnom pláne nasadenia 
s presným harmonogramom, ktorý 
zákazníkovi počas celého procesu zaručí 
plynulý chod prevádzky.

FÁZA NASADENIA
Táto fáza sa môže uskutočniť na diaľku 
alebo priamo u zákazníka.

Ak sa tak určilo vo fáze návrhu, na mieste 
možno zabezpečiť aj zaškolenie 
zamestnancov.

Zákazník dostane kompletný opis 
poskytnutej služby a rozsah vykonaných 
krokov. Získa tiež príručku nasadenia, 
ktorú možno využiť pri budúcich 
inštaláciách.

Táto fáza je dokončená po vykonaní 
všetkých úloh zahrnutých v pláne 
nasadenia a ich prijatí organizáciou.

FÁZA PO NASADENÍ
Súčasťou tejto poslednej fázy je 
vyúčtovanie a fakturácia, ktoré sa už 
tímov nasadenia priamo netýkajú.

Zákazníci dostanú možnosť vyplniť 
prieskum, aby sa zaručila maximálna 
spokojnosť a služba sa mohla stále 
zlepšovať.

Proces



Prednosti spoločnosti ESET

TROJFÁZOVÝ PROCES
Proces nasadenia alebo upgradu je rozdelený na 
tri rôzne fázy: fázu návrhu, fázu realizácie a fázu 
po nasadení. Vďaka tomu dokážeme naplniť všetky 
očakávania zákazníka.

ZABEZPEČENIE NEPRETRŽITEJ 
PREVÁDZKY
Nasadenie alebo upgrade produktov podľa 
presného plánu, ktorý vypracujú špecialisti, 
zabezpečí lepšiu kontinuitu prevádzky a vyššiu 
spokojnosť na strane organizácie.

VĎAKA POČIATOČNÉMU ZHODNOTENIU  
SA VYHNETE PREKVAPENIAM
Dôkladné počiatočné zhodnotenie prebehne ešte 
pred samotnou realizáciou a zavedením riešenia, 
aby sme sa uistili, že po spustení procesu nasadenia 
sa už neobjavia žiadne prekvapenia.

NASADENIE NA KĽÚČ
Môžete sa spoľahnúť na bezproblémovú 
implementáciu bezpečnostných riešení ESET zo 
strany našich inžinierov s minimálnym prerušením 
prevádzky vo vašej organizácii.



Podpora spoločnosti ESET je jedna z najlepších.  
Jej špecialisti implementovali stratégiu pre nasadenie 
v celom okrese a vytvorili balík, ktorý odstránil starý 

produkt a nahradil ho riešením ESET. Nasadenie 
produktu ESET bolo jednou z najjednoduchších migrácií, 

ktorú sme vo svojom okrese doposiaľ vykonali.

Hector, systémový inžinier, San Marcos Unified School District, USA, 
8 000 zariadení

„

“

Podpora a pomoc, ktoré sme mali k dispozícii, v nás 
zanechali skvelý dojem. ESET nielenže ponúka 

výborné produkty, ale dbá aj o starostlivosť 
a podporu. Práve preto sme pod jeho krídla 

presunuli všetky systémy spoločnosti Primoris. 

Joshua Collins, vedúci prevádzky dátového centra, Primoris Services 
Corporation, USA, viac ako 4 000 zariadení

„

“

Reputačný systém ESET LiveGrid® tvorí 110 miliónov používateľov 
po celom svete. Výstupy z tohto systému overujú stovky skúsených 

odborníkov spoločnosti ESET v 13 globálnych centrách výskumu a vývoja.



Podporované 
produkty

Riešenia ESET Endpoint pre systémy Windows, Mac, 
Linux a Android

ESET Inspect

ESET Server Security for Microsoft Windows Server

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

ESET Security for Microsoft  
SharePoint Server

ESET Secure Authentication

ESET Full Disk Encryption

ESET Endpoint Encryption

ESET Cloud Office Security

ESET LiveGuard Advanced

ESET PROTECT

ESET PROTECT Cloud



Implementácia prebehla veľmi jednoducho. 
S pomocou vyškolených technických špecialistov 
spoločnosti ESET sme nové bezpečnostné riešenie 

ESET dokázali spustiť za pár hodín.

IT správca, Diamantis Masoutis S.A., 
Grécko, viac ako 6 000 zariadení

„

“



O spoločnosti ESET

ESET V ČÍSLACH

Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET® 
vyvíja popredný softvér a služby zamerané 
na IT bezpečnosť, ktoré firmám a domácnostiam 
na celom svete poskytujú komplexnú a viacvrstvovú 
ochranu pred kybernetickými hrozbami. ESET je 
dlhodobo priekopníkom v oblasti strojového učenia 
a cloudových technológií, ktoré umožňujú prevenciu 
a detekciu malvéru, ako aj následnú reakciu. ESET 
je súkromná spoločnosť, ktorá podporuje vedecký 
výskum a vývoj na celom svete.

1 mld.+
chránených 

používateľov 
internetu

400‑tis.+
firemných 
zákazníkov

200+
krajín 

a teritórií

13
globálnych 

centier 
výskumu 
a vývoja

NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Bezpečnostný partner v oblasti 
poskytovania internetových služieb

2 miliónom zákazníkov od roku 2008

Viac než 4 000 e‑mailových 
schránok chránených spoločnosťou 

ESET od roku 2016

Viac než 32 000 koncových 
zariadení chránených spoločnosťou 

ESET od roku 2016

Viac než 9 000 koncových zariadení 
chránených spoločnosťou ESET 

od roku 2017

CERTIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNOU NORMOU ISO

CERTIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNOU NORMOU ISO
ESET spĺňa štandardy medzinárodne uznávanej a uplatňovanej bezpečnostnej 
normy ISO/IEC 27001:2013 používanej pri zavádzaní a spravovaní IT zabezpečenia. 
Certifikáciu udeľuje SGS, akreditovaný certifikačný orgán tretej strany. Dokazuje, 
že ESET v plnej miere dodržiava osvedčené postupy odvetvia.



Prečo si vybrať ESET?

Gartner, „Gartner® Peer Insights™ ,Voice of the Customer‘: Endpoint Protection Platforms“, od partnerských prispievateľov, 25. november 2021. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt alebo 
službu, ktorú uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a ani používateľom technológií neodporúča, aby si vyberali výrobcov s najvyšším hodnotením či iným označením. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej 
organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako tvrdenia faktu. Spoločnosť Gartner neposkytuje v súvislosti s týmto výskumom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na 
konkrétny účel. Odznak Gartner Peer Insights Customer First je ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností a na tejto stránke sa používa s jej súhlasom. Program Gartner Peer Insights 
Customer First predstavuje záväzok organizácie získavať recenzie od svojich zákazníkov pomocou programových stratégií získavania zdrojov a osvedčených postupov. Nereprezentujú ani nepredstavujú názory spoločnosti Gartner ani 
jej pridružených spoločností. 
Viac informácií: https://blogs.gartner.com/reviews‑pages/customer‑first‑landing‑page/

UZNANIE OD ANALYTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ

NIEKTORÉ Z NAŠICH NAJVÝZNAMNEJŠÍCH OCENENÍ

UZNANIE V IT SEKTORE

Spoločnosť ESET 
získala ocenenie Tech 
Cares Award za rok 
2021 od spoločnosti 

TrustRadius za službu 
komunite.

Spoločnosť ESET získala 
titul Etablovaného 

dodávateľa v hodnotení 
Gartner® Peer Insights™ 
„Voice of the Customer“: 

EPP za rok 2021.

 

Prísne hodnotenie MITRE 
ATT&CK Evaluation preukázalo 
nesporné kvality technológie 

EDR spoločnosti ESET 
a potvrdilo silnú víziu, pokiaľ 

ide o budúcnosť riešenia ESET 
Inspect. 

Spoločnosť ESET bola vyhlásená za 
Významného hráča v oblasti ochrany 

koncových zariadení v správach 
o hodnotení dodávateľov IDC 

MarketScape: Worldwide Modern Endpoint 
Security for Enterprises 2021 Vendor 

Assessment a IDC MarketScape: Modern 
Endpoint Security for Small and Midsize 

Businesses 2021 Vendor Assessment.

ESET už štvrtý rok po sebe získal 
titul Top hráča v hodnotení 

Advanced Persistent Threat (APT) 
Protection – Market Quadrant 

2021 spoločnosti Radicati.




