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1. Představení ESET Remote Administrator 6
ESET Remote Administrator (ERA) je aplikace, která umožňuje spravovat bezpečnostní produkty ESET na stanicích,
serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa v síti. Prostřednictvím ESET Remote Administrator
můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich konfiguraci a rychle reagovat na
nové problémy a hrozby v síti.
Co je nové v ERA 6?
Nová generace si zachovává většinu funkcí z verze minulé, vylepšuje je a doplňuje o funkce nové. Nejzásadnější
změny jsou z pohledu architektury, kdy přibylo tyto komponenty: ESET Remote Administrator Web Console, ESET
Remote Administrator Proxy, ESET Remote Administrator Rogue Detection Sensor a ESET Remote Administrator
Agent.
Web Console – již není samostatná aplikace, ale nyní je webová. To znamená, že pro vzdálenou správu
bezpečnostních produktů ESET prostřednictvím ESET Remote Administrator vám stačí jakékoli zařízení s
internetovým prohlížečem. Centrálním místem konzole je nástěnce, na které v reálném čase vidíte informace o
všech klientech v síti a na jejich stav můžete rovnou reagovat. Pokud webový server vypublikujete od internetu,
můžete ESET Remote Administrator spravovat prakticky odkudkoli.
Agent – klíčová součást ERA infrastruktury, která zajišťuje komunikaci mezi ERA Serverem a klientskými stanicemi.
ERA Agent si zároveň nese vždy aktuální bezpečnostní politiku a je zodpovědný za provádění všech akcí – to
znamená, že při výskytu bezpečnostního incidentu se akce pro vyřešení problému provede ihned, bez nutnosti
kontaktovat ERA Server. ERA Agenta můžete na stanice nasadit vzdáleně prostřednictvím Web Console, případě
nainstalovat lokálně.
Proxy – prostřednictvím této komponenty minimalizujete snížíte síťový provoz mezi jednotlivými prvky ERA
infrastruktury. Tato komponenta najde své uplatnění ve velkých sítích, případě ve firmách se vzdálenými
pobočkami. Při použití této komponenty ERA Agenti z klientských stanic nebudou komunikovat přímo s ERA
Serverem, ale nadřazenou ERA Proxy, která zabalí shromážděné požadavky a odešle je na ERA Server. Pro
správnou funkci ERA Proxy, musí být na počítači kromě ERA Proxy nainstalován také ERA Agent připojený k
nadřazeným prvkům sítě (ERA Serveru nebo ERA Proxy).
Rogue Detection Sensor – pasivně naslouchá v síti a informace o nalezených zařízeních odesílá na ERA Server.
Prostřednictvím tohoto nástroje snadno začleníte nové zařízení v síti do centrální správy.
ESET License Administrator – online řešení pro správu licencí, ať již pro vlastníka licence nebo bezpečnostního
administrátora. Poskytuje přehled o všech vašich licencích a počítačích, na kterých jsou použity společně s
informací o jejich platnosti.
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2. Instalace
Instalaci ESET Remote Administrator (ERA) můžete provést několika způsoby. Nejjednodušším způsobem je spuštění
ESET Remote Administrator instalátoru (all-in-one), který nainstaluje ESET Remote Administrator na jeden stroj
společně se všemi komponentami. Při ruční instalaci jednotlivých komponent můžete nainstalovat komponenty
samostatně na rozdílné stroje. To vám umožní přizpůsobit si instalaci ESET Remote Administrator vašim potřebám.
Pokud chcete ERA provozovat ve virtualizovaném prostředí, využijte pro instalaci Virtual Appliance.
Instalátor ESET Remote Administrator je v několika formách dostupný na webové stránce společnosti ESET v sekci
Stáhnout > Firmy > Remote Administrator 6. Stáhnout si můžete:
ERA instalátor (zip soubor),
Samostatné instalační soubory jednotlivých komponent,
Virtual appliance (OVA soubor),
ISO obraz obsahující všechny výše uvedené instalační soubory ESET Remote Administrator.
Pro instalaci ESET Remote Administrator postupujte podle těchto kroků:
1. Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci,
2. Vyberte instalační balíček (all-in-one ERA instalátor), jednotlivé komponenty pro Windows nebo Linux. Případně
použijte Virtual appliance (OVA soubor) nebo ISO obraz se všemi instalačními soubory,
3. V závislosti na způsobu instalace postupujte podle instrukcí uvedených v dalších kapitolách.
4. V případě potřeby nainstalujte volitelné komponenty (ERA Proxy server, RD Sensor, Mobile Device Connector)
Po dokončení instalace se připojte k ERA Serveru prostřednictvím ERA Web Console a proveďte prvotní konfiguraci
ERA.

2.1 Systémové požadavky
Níže jsou uvedeny softwarové i hardwarové požadavky, který musí váš server splňovat pro instalaci ESET Remote
Administrator.

2.1.1 Hardware
Pro plynulý běh ESET Remote Administrator byl měl váš systém splňovat následující požadavky:
Operační paměť
Pevný disk
Procesor
Síťové připojení

4 GB RAM
Alespoň 20 GB volného místa
dvoujádrový, 2.0 GHz a rychlejší
1 Gbit/s

2.1.2 Databáze
ESET Remote Administrator podporuje následující typy databáze:
Microsoft SQL Server 2008 R2 a novější
MySQL (verze 5.5 a novější)
Při instalaci ERA Serveru a ERA Proxy si můžete vybrat, jakou databázi chcete použít. Při použití instalačního balíčku
se standardně nainstaluje Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. Mějte na paměti, že maximální velikost databáze v
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express je 10 GB.
Pokud se rozhodnete použít vlastní Microsoft SQL Server, mějte na paměti, že nejstarší podporovaná verze je
Microsoft SQL Server 2008. Můžete použít již existující Microsoft SQL Server, ale musí splňovat níže uvedené
minimální požadavky.
Poznámka: ERA Server a ERA Proxy neprovádí zálohu databáze. Doporučujeme tedy databázi zálohovat manuálně
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pro zabránění ztráty dat.
Hardwarové požadavky na databázový server:
Operační paměť
Pevný disk
Rychlost procesoru

Typ procesoru

1 GB RAM
Alespoň 10 GB volného místa
x86 procesor: 1.0 GHz
x64 procesor: 1.4 GHz
Poznámka: Pro plynulý běh doporučujeme procesor s taktem 2.0 GHz a vyšším.
x86 procesor: Pentium III-kompatibilní a rychlejší
x64 procesor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon s podporou Intel EM64T, Intel
Pentium IV s podporou EM64T

2.1.3 Podporované operační systémy – Windows
V následující tabulce jsou uvedeny operační systémy, na které je možné jednotlivé komponenty ESET Remote
Administrator nainstalovat. ERA Server, ERA Proxy i MDM je možné dočasně v rámci testování nainstalovat na neserverový operační systém. (* Microsoft Windows 7, 8 , 8.1)
Operačné systémy

servera

proxy

RD Sensor

Windows XP x86 SP3
Windows XP x64 SP2

X
X

X
X

Windows Vista x86 SP2
Windows Vista x64 SP2

X
X

X
X

MDM

Windows 7 x86 SP1
Windows 7 x64 SP1

*
*

X
X

*
*

X
X

*
*

Windows 8 x86
Windows 8 x64

*
*

X
X

*
*

X
X

*
*

Windows 8,1 x86
Windows 8,1 x64

*
*

X
X

*
*

X
X

*
*

Windows HomeServer 2003 SP2
Windows HomeServer 2011 x64
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Agent

X
X

X
X

Windows Server 2003 x86 SP2
Windows Server 2003 x64 SP2
Windows Server 2003 x86 R2 SP2
Windows Server 2003 x64 R2 SP2

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Windows Server 2008 x64 R2 SP1
Windows Server 2008 x64 R2 CORE
Windows Server 2008 x86
Windows Server 2008 x86 SP2
Windows Server 2008 x64
Windows Server 2008 x64 SP2

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

Windows Server 2012 x64
Windows Server 2012 x64 CORE
Windows Server 2012 x64 R2
Windows Server 2012 x64 R2 CORE

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Microsoft SBS 2003 x86 SP2

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Microsoft SBS 2003 x86 R2
Microsoft SBS 2008 x64
Microsoft SBS 2008 x64 SP2
Microsoft SBS 2011 x64 Standard
Microsoft SBS 2011 x64 Essential

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Na starších operačních systémech, například Windows Server 2003, nemusí být plně podporováno šifrování
protokolů. V takovém případě se použije TLSv1.0 místo novější TLSv1.2 (TLSv1.0 je považován za méně bezpečný než
jeho novější verze). Taková situace může nastat v případě, kdy operační systém TLSv1.2 podporuje, ale klient nikoli.
Pokud chcete komunikaci více zabezpečit, doporučujeme vám aktualizovat operační systém na serveru i klientech
(minimálně na Windows Server 2008 R2 na serveru, resp. Windows Vista na klientech).
Poznámka: Na desktopový operační systém můžete nainstalovat VMware Player nebo Oracle VirtualBox a nasadit do
něj Virtual appliance. To vám umožní provozovat ESET Remote Administrator na ne-serverovém operačním systému
a bez nutnosti vlastnit virtuální prostředí VMware ESXi.
Seznam podporovaných operačních systémů založených na Linuxu naleznete v online nápovědě ESET Remote
Administrator.

2.1.4 Předpoklady
Pro instalaci ESET Remote Administrator na počítač s Windows musí počítač splňovat následující předpoklady:
Musíte mít platnou licenci.
Musíte mít dostupné a ve firewallu otevřené potřebné porty – seznam všech portů naleznete v této kapitole.
Musíte mít nainstalován Java Runtime Environment (JRE), který stáhnete z tohoto odkazu: http://java.com/en/
download/
Musíte mít nainstalován Microsoft .NET Framework 3.5. Pokud používáte Windows Server 2008 a novější, je nutné
tuto součást nainstalovat prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi (viz obrázek níže). Pokud používáte
Windows Server 2003, stáhněte si .NET Framework 3.5 z tohoto odkazu: http://www.microsoft.com/en-us/
download/details.aspx?id=21

Poznámka: Pokud se při instalaci ESET Remote Administrator rozhodnete pro Microsoft SQL Server Express, nebude
možné instalaci dokončit na doménovém řadiči. To platí také pro případ, že používáte Microsoft SBS. Pokud
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používáte Microsoft SBS, doporučujeme ESET Remote Administrator nainstalovat na jiný server nebo při instalaci
nevybírat Microsoft SQL Server Express (v tomto případě musíte použít vlastní SQL nebo MySQL Server pro instalaci
ERA databáze).
Poznámka: ERA Server ukládá do databáze velké bloky dat, proto je nutné pro korektní fungování ERA nastavit
MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety. Pro více informací přejděte do kapitoly Řešení nejčastějších problémů.

2.1.5 Používané porty
Níže jsou uvedeny porty, které při síťové komunikaci používá ESET Remote Administrator. Ostatní komunikace je
zajišťována nativními procesy operačního systému (například NetBIOS přes TCP/IP).
ERA Server:
Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

2222

ERAS naslouchá

Komunikace mezi klienty a ERAS

TCP

2223

ERAS naslouchá

Komunikace mezi ERAC a ERAS, používán pro
asistovanou instalaci.

UDP

1237

Broadcast

Pro funkci vzdáleného probuzení klienta

Použití

Popis

ERA Web Console:
Protokol

Port

TCP

2223

ERA Web Console

TCP

443

HTTP SSL ERA Web Console

ERA Proxy:
Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

3128

HTTP Proxy (aktualizační cache)

TCP

2222

Proxy

ERA Agent:
Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

139

Cílový port z pohledu ERAS

Použití administrativních sdílení ADMIN$

TCP

445

Cílový port z pohledu ERAS

Přímý přístup ke sdíleným prostředkům
prostřednictvím TCP/IP při vzdálené instalaci
(alternativa k TCP 139)

UDP

137

Cílový port z pohledu ERAS

Překlad jmen při vzdálené instalaci

UDP

138

Cílový port z pohledu ERAS

Procházení při vzdálené instalaci

Mobile Device Connector:
Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

9980

Registrace mobilních zařízení

Port pro registraci mobilních zařízení

TCP

9981

Komunikace s ERA

Spojení s ERA Serverem

Předdefinované porty 2222 a 2223 můžete změnit, pokud jsou již používány jinou aplikací.
Poznámka: Pro zabránění konfliktům se ujistěte, že uvedené porty nejsou používány jinými programy.
Poznámka: Ujistěte se, že máte uvedené porty povolené na firewallech ve vaší síti.
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2.2 Instalace balíčku
ERA instalátor (all-in-one) je dostupný pouze pro operační systém Windows. Součástí tohoto instalátoru je
průvodce, prostřednictvím kterého nainstalujete všechny komponenty ERA. Po spuštění instalátoru jsou k dispozici
dva způsoby instalace, ve kterém vyberte první možnost, ESET Remote Administrator Server.

9

Standardně jsou pro instalaci vybrány následující komponenty:

Pokud se při kontrole předpokladů vyskytne chyba, zobrazí se odpovídající upozornění. V takovém případě se znovu
ujistěte, že váš systém splňuje všechny předpoklady pro instalaci.

Pokud se při instalaci ESET Remote Administrator rozhodnete pro Microsoft SQL Server Express, nebude možné
10

instalaci dokončit na doménovém řadiči. To platí také pro případ, že používáte Microsoft SBS. Pokud používáte
Microsoft SBS, doporučujeme ESET Remote Administrator nainstalovat na jiný server nebo při instalaci nevybírat
Microsoft SQL Server Express (v tomto případě musíte použít vlastní SQL nebo MySQL Server pro instalaci ERA
databáze). Pro více informací o připojení k MS SQL nebo MySQL databázi se podívejte do ERA online nápovědy.
Po úspěšném ověření předpokladů a systémových požadavků se zahájí instalace.
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Následně zadejte Licenční klíč, který jste obdrželi po nákupu bezpečnostního řešení ESET. Pokud máte k dispozici
pouze klasické licenční údaje (uživatelské jméno a heslo), převeďte si tyto údaje na licenční klíč. Alternativně
můžete vybrat možnost Aktivovat později. Pro více informací přejděte do kapitoly Aktivace.

Dále vyberte jako typ databáze MS SQL Server via Windows Authentication a klikněte na tlačítko Další. Poté se ověří
připojení k databázi. Pokud chcete použít existující SQL nebo MySQL Server, zadejte správné parametry pro
připojení.
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Pokud jste nepoužili již existující SQL nebo MySQL Server, v části instalaci Databázový uživatel pro vzdálenou správu
doporučujeme ponechat předvyplněné hodnoty. V opačném případě vyberte možnost Použít existujícího uživatele
a zadejte jméno uživatele a heslo.

V dalším kroku budete vyzváni k nastavení hesla pro administrátorský účet ERA Web Console. Toto heslo je
vyžadováno při přístupu do ERA Web Console.
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Dále vytvořte Certifikační autoritu pro ESET Remote Administrator. Není nutné vyplňovat žádné další informace ani
definovat heslo pro certifikáty, stačí kliknout na tlačítko Další. Pokud si nastavíte vlastní heslo, zapamatujte si jej!

Po dokončení instalace se zobrazí informace "Instalace ESET Remote Administrator Server byla úspěšná" společně s
odkazem pro přístup do ERA Web Console. Otevřete si ERA Web Console a instalátor ukončete kliknutím na tlačítko
Dokončit.
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2.3 Virtual appliance
ERA Server je možné snadno nasadit ve VMware a Microsoft Hyper-V prostředí. ERA Virtual appliance je dostupná
jako OVA soubor (Open Virtualization Appliance) a obsahuje funkční šablonu CentOS 6.5. Prostřednictvím této
šablony můžete do svého prostředí nasadit ERA Server, ERA Proxy i ERA MDM. Při nasazování OVF šablony ve
VMware postupujte podle instrukcí v průvodci konfigurací virtuálního stroje. Během těchto kroků budete vyzváni k
nastavení hesla pro ERA administrátorský účet. Po dokončení konfigurace virtuálního stroje bude ESET Remote
Administrator připraven k použití.
ERA Virtual appliance je založena na vmx-07 virtual hardware family type, podporuje tedy následující VMware
Hypervizory:
ESXi 5.0 a novější
Workstation 6.5 a novější
Poznámka: Na desktopový operační systém můžete nainstalovat VMware Player nebo Oracle VirtualBox a nasadit do
něj virtual appliance. To vám umožní provozovat ESET Remote Administrator na ne-serverovém operačním systému
a bez nutnosti vlastnit virtuální prostředí VMware ESXi.
Nasazení OVF šablony ve vSphere Client:
1. V hlavním menu klikněte na File a vyberte možnost Deploy OVF Template.
2. Klikněte na tlačítko Browse... a vyberte OVA soubor. V závislosti na tom, zda chcete nasadit ERA Server, ERA Proxy
nebo ERA MDM vyberte odpovídající soubor (ERA_Server.ova, ERA_Proxy.ova nebo ERA_MDM.ova).
3. Klikněte na tlačítko Next v části OVF Template Details.
4. Odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele (EULA).
5. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce a vyplňte následující informace týkající se nového virtuálního
klienta:
- Name and Location
- Host/Cluster
- Resource Pool
- Storage
- Disk Format
- Network Mapping
6. V sekci Properties zadejte Hostname (toto bude název vašeho ERA Serveru) a Password. Toto heslo je důležité a
používají jej všechny komponenty ERA – ERA databáze, ERA Server a ERA Web Console, a jde také o heslo pro
přístup do ERA virtuálního stroje s CentOS.
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7. Volitelně můžete nastavit Windows Domain informace, které se použijí při synchronizaci statické skupiny. Dále
můžete nastavit také detaily sítě.

8. Po kliknutí na tlačítko Next se zobrazí souhrn konfigurace a kliknutím na tlačítko Finish spustíte proces vytvoření
virtuálního stroje. Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout.
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9. Po otevření VMware konzole virtuálního stroje s ERA se zobrazí informace o dostupnosti ERA Web Console v URL
formátu https://[IP adresa]:8443. Pro připojení k ERA Web Console zadejte tuto adresu zadejte do svého
internetového prohlížeče a pro přihlášení použijte heslo, které jste si nastavili v kroku 6.

Poznámka: Doporučujeme nastavit vCenter Roles and Permissions ve VMware tak, aby ostatní uživatelé neměnili
přístup k ERA virtuálnímu stroji. Tím zabráníte neoprávněným zásahům do konfigurace ERA virtuálního stroje. Přístup
k ESET Remote Administrator přidělíte jednotlivým uživatelům prostřednictvím ERA Web Console. Pro více informací
o uživatelských oprávněních přejděte do online nápovědy ESET Remote Administrator.
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2.4 Správa licence
ESET Remote Administrator verze 6 používá zcela nový licenční model. Uživatelské jméno a heslo bylo nahrazeno
licenčním klíčem/ID licence. Licenční klíč je unikátní řetězec a používá se pro identifikaci vlastníka licence a aktivaci
produktu. ID licence je krátký řetězec, kterým se identifikuje třetí strana využívající licenci (například Bezpečnostní
administrátor zodpovědný za správu klientů).
Bezpečnostní administrátor je osoba, která spravuje licence a může být odlišná od aktuálního vlastníka licence.
Vlastník může zodpovědné osobě přidělit správu licence prostřednictvím účtu bezpečnostního administrátora,
pomocí kterého může následně administrátor aktivovat produkty ESET.
Licence můžete spravovat přímo v ESET Remote Administrator na záložce Administrace > Správa licence nebo online
kliknutím na odkaz Otevřít ELA – poté se zobrazí portál ESET License Administrator. Pro více informací přejděte do
kapitoly Bezpečnostní administrátor.

Licence můžete distribuovat klientským stanicím s nainstalovaným program ESET prostřednictvím ERA dvěma
způsoby:
pomocí úlohy instalace aplikace
pomocí úlohy aktivace produktu
Licence jsou identifikovány na základě unikátního ID licence. Dále u každé licence uvidíte tyto informace:
název produktu, na který licence platí,
celkový stav licence (zda licence vypršela, došlo k překročení počtu klientů povolených licencí a jiná upozornění),
počet klientů aktivovaných prostřednictvím této licence,
datum, do kdy je licence platná,
jméno vlastníka licence a kontaktní informace.
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Synchronizace licencí
Po kliknutí na tlačítko synchronizovat licence se odešle požadavek na licenční servery ESET. To je užitečné pro případ,
kdy jste do ERA nahráli novou licence, ale zatím nedošlo k zobrazení detailních informací o licenci, případně jste
rozšiřovali/obnovovali licenci a stále vidíte původní informace.
Přidání licence nebo licenčního klíče
Po kliknutí na tlačítko Přidat licence přidáte do ERA přidat nové licence. Licence můžete přidat jedním z následujících
způsobů:
1. Licenční klíč – zadejte platný licenční klíč a klikněte na tlačítko Přidat licenci. Následně dojde k ověření licenčního
klíče a poté se zobrazí v seznamu,
2. Účet Bezpečnostního administrátora – připojí do ERA účet bezpečnostního administrátora a načte z něj všechny
licence,
3. Offline licenční soubor – vyberte licenční soubor (.lf) klikněte na tlačítko Přidat licenci. Po ověření licenčního
souboru se licence zobrazí v seznamu,
Odstranění licence
Vyberte licenci, kterou chcete odstranit a klikněte na tlačítko Odebrat licenci. Následně akci potvrďte.
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2.4.1 Přidání licence
Pro přidání licence do ESET Remote Administrator přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Správa licence
a klikněte na tlačítko Přidat licenci. Poté vyberte způsob, jakým chcete licence přidat.

Zadejte nebo zkopírujte Licenční klíč, který jste obdrželi po nákupu produktu ESET. Pokud máte klasické licenční
údaje (uživatelské jméno a heslo), převeďte si je na licenční klíč. Pokud jste licenční klíč dosud neregistrovali,
budete přesměrováni na portál ESET License Administrator, kde provedete jeho registraci.
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Licence přidejte prostřednictvím svého účtu bezpečnostního administrátora. Po přihlášení se načtou všechny
licence, které spravujete.

Při použití offline licenčního souboru si nejprve zkopírujte token licenčního souboru. Ověřovací řetězec poté
zadejte do příslušného pole při generování offline licenčního souboru na portálu ESET License Administrator. Při
použití jiného offline souboru nebude licence akceptována.

V ELA klikněte na ikonu

a vygenerovaný licenční soubor si uložte.
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Stažený offline licenční soubor nahrajte do ESET Remote Administrator.
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3. Prvotní kroky
Po úspěšné instalaci ESET Remote Administrator můžete přejít ke konfiguraci. V následujících kapitolách vám
ukážeme doporučené kroky, které byste měli provést po instalaci ESET Remote Administrator.
Nejprve si v internetovém prohlížeči otevřete ERA Web Console a přihlaste se.
Seznamte se s ERA Web Console
Před tím, než se pustíte do prvotního nastavení, se seznamte s ERA Web Console – rozhraním, které budete používat
pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET.
Přidejte klienty, servery a mobilní zařízení do vaší ERA infrastruktury
Již v průběhu instalace ESET Remote Administrator můžete prohledat vaši síť a najít počítače v síti. Nalezené počítače
se následně zobrazí v ERA na záložce Počítače. Pokud v této části žádné počítače nevidíte, spusťte úlohu
synchronizace statické skupiny.
Nasaďte na klienty ERA Agenta
Na nalezené klienty nasaďte ERA Agenta. ERA Agent je důležitá součást, která zajišťuje komunikaci mezi ESET
Remote Administrator a klienty.
Nainstalujte a aktivujte bezpečnostní produkt ESET
Pro zajištění ochrany klientů a vaší sítě nainstalujte bezpečnostní řešení ESET prostřednictvím úlohy Instalace
aplikace.
Vytvořte a upravte skupiny
Doporučujeme seskupit klienty do skupin, statických nebo dynamických na základě mnoha kritérií. To vám usnadní
správu klientů a pomůže vám udržet přehled o vaší síti.
Vytvořte novou politiku
Politiky představují účinný nástroj, pokud chcete na klientech vynutit specifickou konfiguraci bezpečnostního
produktu ESET. Pomocí politik nemusíte jednotlivé produkty ESET konfigurovat ručně, ale konfiguraci vynutíte
hromadně na všech klientech. Po vytvoření nové politiky s vlastní konfigurací ji můžete přiřadit skupině (statické
nebo dynamické) a politika se aplikuje na všechny počítače v dané skupině.
Přiřaďte politiku skupině
Jak je uvedeno výše, aby byly vytvořené politiky platné, je nutné ji přiřadit skupině. Politika se aplikuje na všechny
počítače ve vybrané skupině ve chvíli, kdy se ERA Agent připojí k ERA Serveru.
Nastavte si upozornění na důležité změny v sítí a vytvořte si vlastní přehledy
Pro zajištění dokonalého přehledu o klientských stanicích a stavu vaší sítě doporučujeme nastavit si upozornění na
důležité incidenty v síti. Tato upozornění si můžete nechat zasílat například na e-mail nebo si je zobrazit v
přehledech.

3.1 Otevření ERA Web Console
ERA Web Console můžete zobrazit několika způsoby:
Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží ERA Web Console) zadejte do internetového prohlížeče následující
adresu:
https://localhost/era/
Z jakéhokoli místa s přístupem k serveru, na kterém běží ERA Web Console, zadejte do internetového prohlížeče
následující adresu:
https://nazev_vaseho_serveru/era/
kde "nazev_vaseho_serveru" nahraďte platným názvem serveru nebo IP adresou.
Pro přihlášení k ERA Virtual appliance použijte následující adresu:
https://[IP adresa]:8443/
kde "[IP adresa]" nahraďte IP adresou ERA virtuálního stroje. Pokud si IP nepamatujete, podívejte se do kroku 9 v
kapitole Virtual appliance.
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Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží ERA Web Console) klikněte na Start > Všechny programy > ESET > ESET
Remote Administrator > ESET Remote Administrator Web console. Následně se ve výchozím internetovém
prohlížeči zobrazí ERA Web Console. Tento krok neplatí pro ERA Virtual appliance.
Poznámka: Protože ERA Web Console používá pro přenos dat zabezpečený protokol (HTTPS), může se vám při
pokusu o přístup k ERA Web Console zobrazit upozornění o nedůvěryhodném certifikátu nebo nezabezpečeném
spojení (přesné znění hlášky záleží na použitém prohlížeči). Důvod tohoto upozornění je způsoben tím, že se
prohlížeč snaží ověřit identitu stránky, kterou chcete zobrazit. Pro pokračování k ERA Web Console klikněte na
Pokračovat na tuto stránku (Internet Explorer) nebo Rozumím rizikům, případně klikněte na Přidat výjimku... a
Schválit bezpečnostní výjimku (Mozilla Firefox). Výjimka bude platná pouze pro komunikaci s ERA WebConsole.
Pokud webový server běží (počítač, na kterém běží ERA WebConsole), zobrazí se následující obrazovka.

Pro přihlášení k ERA WebConsole použijte heslo, které jste si nastavili v průběhu instalace. Po zaškrtnutí možnosti
Přihlásit do domény můžete pro přihlášení použít přihlašovací údaje doménového administrátora. Po zaškrtnutí
možnosti Povolit relaci ve více záložkách můžete mít ERA WebConsole otevřenou ve více záložkách internetového
prohlížeče.
Poznámka: V ojedinělých případech se nemusí přihlašovací obrazovka zobrazit nebo se může načítat ve smyčce. V
takovém případě restartujte službu ESET Remote Administrator Server. Po opětovném nastartování služby ESET
Remote Administrator Server restartujte službu Apache Tomcat. Po provedení těchto kroků by se již měla
přihlašovací obrazovka správně zobrazit.
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3.2 Seznámení s ERA Web Console
ESET Remote Administrator Web Console představuje uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého můžete ovládat
ERA Server. Jedná se o centrální místo pro vzdálenou správu všech klientů a bezpečnostních produktů ESET.
Webovou konzoli ERA si zobrazíte na jakémkoli zařízení s internetovým prohlížečem.
Základní principy pro používání uživatelského rozhraní:
Jméno aktuálně přihlášeného uživatele je zobrazeno v pravém horním rohu společně se zbývajícím intervalem do
automatického odhlášení. Odhlásit se můžete kdykoli kliknutím na ikonu umístěnou vlevo od zobrazeného času
zbývajícího do automatického odhlášení. Při neaktivitě budete automaticky odhlášeni po uplynutí zobrazeného
intervalu a následně se budete muset znovu přihlásit.
Pro zobrazení Nápovědy související s danou stránkou můžete kliknout na ikonu ? umístěnou v horní části
obrazovky.
Hlavní menu je neustále dostupné v levé části obrazovky, kromě případu, kdy je aktivní průvodce. Pro zobrazení
jeho plné verze stačí najet kurzorem myši k levé straně obrazovky. V menu jsou kromě hlavních ovládacích prvků k
dispozici také Rychlé odkazy a číslo verze ERA Web Console.
Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka se zobrazí kontextové menu.
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Obrazovky se stromovou strukturou mají specifické ovládací prvky. Stromová struktura je zobrazena v levé části
obrazovky a související akce jsou zobrazeny ve spodní části. Po kliknutí na položku stromu se v pravé části okna
zobrazí podrobnější informace.

Prostřednictvím tabulek můžete spravovat jednotlivé klienty nebo celé skupiny (pokud vyberte více řádků tabulky).
Po kliknutí na řádek se zobrazí kontextové menu k dané položce. Data zobrazená v tabulkách můžete filtrovat a třídit
prostřednictvím ikonek v horní části.
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Objekty v ERA můžete upravovat prostřednictvím průvodců. Všichni průvodci mají společné prvky:
Jednotlivé kroky jsou zobrazeny pod sebou.
Kdykoli se můžete vrátit na předchozí krok.
Na neplatné zadání budete upozorněni ve chvíli, kdy přejdete na další pole.
Kdykoli si můžete rychle zobrazit chybně zadaná nebo chybějící data kliknutím na tlačítko Vyžadovaná nastavení.
Tlačítko Dokončit není dostupné, pokud nejsou všechny zadané údaje správné.

3.3 Přidání počítačů do skupin
Jednotlivé počítače můžete přidat do skupiny a to buď statické nebo dynamické. To vám umožní vytvořit přehlednou
strukturu počítačů, kterou si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Statické skupiny jsou spravovány ručně zatímco dynamické automaticky na základě specifických kritérií. Pokud
skupině přiřadíte konkrétní politiku, úlohu a další konfiguraci, automaticky bude aplikována na všechny klienty, kteří
se nacházejí v dané skupině. Rozdíl mezi skupinami a jejich úlohami/politikami je popsán níže:
Statické skupiny
Statické skupiny jsou skupiny s ručně vybranými klienty. Přidat nebo odebrat členy můžete pouze ručně, nikoli
pomocí dynamických kritérií. Každý počítač může být pouze v jedné statické skupině.
Dynamické skupiny
Dynamické skupiny jsou skupiny klientů, které byly sestaveny automaticky na základě specifických podmínek. Pokud
klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn. Naopak počítače, které vyhovují
podmínce budou do skupiny automaticky přidány – odtud název dynamické.
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3.3.1 Statické skupiny
Statické skupiny jsou určeny pro ruční třídění počítačů do skupin a podskupin. Vytvořit si můžete libovolnou
statickou skupinu a ručně do ní přesunout požadované počítače. Mějte na paměti, že počítač se může nacházet
pouze v jedné statické skupině.
Předdefinovány jsou dvě statické skupiny:
Všechna zařízení – hlavní skupina pro všechny počítače připojené k ERA Serveru. Používá se pro aplikování výchozí
politiky na všechny počítače. Skupina je zobrazeny vždy, a není možné změnit její název, jinak ji upravit nebo
odstranit.
Skupina Ztráty a nálezy je potomkem skupiny Všechna zařízení. Při prvním připojení klienta k ERA Serveru je
počítač automaticky umístěn do této skupiny. Skupinu můžete přejmenovat, nebo přesunout do jiné skupiny, ale
nemůžete ji odstranit.
Statickou skupinu můžete vytvořit v hlavním menu na záložce Administrace > Skupiny kliknutím na tlačítko Nová
statická skupina.

3.3.2 Dynamické skupiny
Dynamické skupiny používají pro výběr počítačů šablonu se specifickými parametry. Vytvořenou šablonu můžete
použít ve více dynamických skupinách. ERA standardně obsahuje několik předdefinovaných šablon a dynamických
skupin pro základní třídění počítačů.
Dynamické skupiny jsou skupiny klientů, které byly sestaveny automaticky na základě specifických podmínek. Pokud
klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn. Naopak počítače, které začnou
vyhovovat podmínce budou do skupiny automaticky přidány. Výběr počítačů je oproti statické skupině prováděn
automaticky na základě stanovených parametrů.
Všechny existující dynamické skupiny naleznete hlavním menu na záložce Administrace > Skupiny. Před vytvořením
nové dynamické skupiny je nutné nejprve vytvořit novou šablonu.
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3.4 Vytvoření nové politiky
Pro vytvoření nové politiky přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Politiky a klikněte na tlačítko Politiky
> Nová....

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vytvořit politiku pro bezpečnostní produktu ESET na Windows (ESET
Endpoint Antivirus/Security).
Obecné
Nejprve zadejte Název nové politiky. Pole Popis je nepovinné.
Nastavení
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Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Security Product for Windows. V konfigurační šabloně přejděte na
záložku Uživatelské rozhraní, aktivujte přepínačem možnost Chránit nastavení heslem a zadejte heslo.

Volitelně můžete tomuto nastavení přepnout příznak. Příznak můžete aplikovat každému nastavení v politice.
Prostřednictvím příznaku určíte, jak má politika dané nastavení zpracovat. K dispozici jsou tři typy příznaků:
Ignorovat – tento příznak je výchozí pro všechna nastavení a znamená, že nastavení nebude odesláno klientovi
(bude tedy ignorováno). Tento příznak znamená, že nastavení nebude na klientovi změněno, protože nebude v
politice obsaženo.
Použít – nastavení s tímto příznakem bude odesláno klientovi, ale může být kdykoli přepsáno jinou politikou.
Vynutit – nastavení s tímto příznakem má nejvyšší prioritu a nemůže být přepsáno jinou politikou (i v případě, že
má stejný příznak). To zajistí, že se nastavení nezmění ani po sloučení všech politik, po změně nastavení lokálním
administrátorem ani lokálním uživatelem.
Pro snadnější orientaci v konfiguraci se u každé sekce zobrazuje číslo. Toto číslo reprezentuje počet nastavení, které
jste v politice vynutili, a chcete jej na klientské stanici použít.
Pro pohodlnější konfiguraci produktu můžete:
aplikovat všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky ,
odstranit všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky Koše.
Politiku můžete přiřadit konkrétnímu počítači nebo skupině.
Poznámka: Pro více informací o politikách přejděte do online nápovědy ESET Remote Administrator.

30

3.5 Přiřazení politiky konkrétní skupině
Poté co politiku vytvoříte ji můžete jedním z následujících kroků přiřadit Statické nebo Dynamické skupině:
1. V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Politiky. Vyberte politiku, přejděte do části Skupiny a
klikněte na tlačítko Přiřadit skupině.

2. V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Skupiny, vyberte konkrétní skupinu, klikněte na ikonu
ozubeného kolečka a vyberte možnost Správa politik....
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Následně klikněte na tlačítko Přidat politiku. Vyberte politiky, které chcete přiřadit dané skupině a klikněte na
tlačítko OK. Akci dokončete kliknutím na tlačítko Uložit. Pro ověření, že je politika přiřazené skupině, přejděte do
sekce Politiky a vyberte danou politiku. Následně uvidíte seznam skupin, které mají tuto politiku přiřazenou.
Poznámka: Pro více informací o politikách přejděte do online nápovědy ESET Remote Administrator.
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4. Nasazení
Po úspěšné instalaci ESET Remote Administrator je potřeba nasadit ERA Agenta na počítače ve vaší síti, které chcete
spravovat prostřednictvím ERA Serveru. ERA Agenta na počítače nasadíte pomocí následujících kroků:
1. Přidejte počítač do ERA.
2. Vytvořte úlohu pro nasazení agenta.
Po úspěšném nasazení agenta můžete na daný počítač provést vzdálenou instalaci bezpečnostního produktu ESET.
Pro více informací přejděte do kapitoly Instalace aplikace.

4.1 Přidání počítače do ERA
Počítač do ESET Remote Administrator můžete přidat třemi způsoby:
Synchronizací s Active Directory
Ruční zadáním názvu/IP adresy počítače
Použitím nástroje RD Sensor

4.1.1 Synchronizace s Active Directory
Synchronizaci ESET Remote Administrator s Active Directory provedete spuštěním serverové úlohy Synchronizace
statické skupiny.
V hlavním menu na záložce Administrace > Serverové úlohy je dostupná předdefinovaná úloha, kterou můžete
spustit již v průběhu instalace ESET Remote Administrator. Pokud máte počítače přiřazeny v doméně, provede se
synchronizace s Active Directory a všechny počítače budou přidány do výchozí skupiny Všechna zařízení.

Pro ruční spuštění synchronizace vyberte typ úlohy Synchronizace statické skupiny a klikněte na tlačítko Spustit nyní.
Pokud potřebujete vytvořit novou synchronizační úlohu, klikněte na tlačítko Nový.... vyberte skupinu, do které
chcete nové počítače přidat. Dále vyberte objekty, které chcete synchronizovat a co se má stát v případě výskytu
duplicitních počítačů. Zadejte parametry pro připojení k doménovému řadiči a Režim synchronizace nastavte na
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Active Directory/Open Directory/LDAP.

4.1.2 Ruční zadání názvu/IP adresy počítače
Na záložce Počítače můžete po kliknutí na tlačítko Přidat nový... ručně přidat nové počítače, které nebyly nalezeny a
přidány automaticky při synchronizaci s Active Directory.

Zadejte IP adresu nebo název počítače, který má ESET Remote Administrator v síti vyhledat.
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Akci dokončete kliknutím na tlačítko Přidat. Po vyhledání klienta a jeho přidání do skupiny bude v kontextovém
menu klienta dostupná možnost Nasadit ERA Agenta.

4.1.3 Použití nástroje ESET RD Sensor
Pokud nepoužijete synchronizaci s Active Directory, nejjednodušším způsobem, jak přidat počítače do ERA je použití
nástroje RD Sensor, který je součástí instalačního balíku ERA. Pokud již máte RD Sensor nainstalován, stačí na
nástěnce najít přehled s nalezenými počítači.
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V přehledu se zobrazují všechny počítače, které objevil RD Sensor. Pro přidání konkrétního počítače do ERA na něj
klikněte a vyberte možnost Přidat..., případně vyberte možnost Přidat všechny zobrazené položky... pro přidání
všech nalezených počítačů.

Pokud jste přidali jeden počítač, postupujte podle kroků na obrazovce. Jako název, pod kterým se bude identifikovat
v ERA Web Console, můžete ponechat stávající název počítače nebo zadejte vlastní. Zadat můžete také Popis. V
případě, že se v ERA již nachází zařízení se stejným názvem budete na to upozorněni a vyzváni k provedení akce pro
vyřešení konfliktu (dostupné možnosti: Nasadit ERA Agenta, Přeskočit, Opakovat, Přesunout, Duplikovat a Zrušit).
Po úspěšném přidání počítače se zobrazí dialogové okno s možnosti Nasadit ERA Agenta.
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Pokud jste použili možnost Přidat všechny zobrazené položky... zobrazí se v novém dialogovém okně seznam všech
počítačů, které budou přidány. Kliknutím na X vedle názvu konkrétního počítače jej můžete ze seznamu odstranit. Po
ověření seznamu klikněte na tlačítko Přidat a následně vyberte akci, která se má provést v případě výskytu duplicit
(dostupné možnosti: Přeskočit, Opakovat, Přesunout, Duplikovat a Zrušit). Po úspěšném přidání počítačů se zobrazí
dialogové okno s možnosti Nasadit ERA Agenty.

Všechna zařízení, která ESET RD Sensor objeví se zapisují také do protokolu detectedMachines.log. Protokol
naleznete v této složce:
Windows
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RDSensor\Logs\
Linux
/var/log/eset/RDsensor/

4.2 Nasazení ERA Agenta
ERA Agenta můžete na klienta nasadit jedním z následujících způsobů:
Vzdáleně – prostřednictvím serverové úlohy. Jedná se o nejvhodnější způsob pro hromadné nasazení,
Lokálně – ručním spuštěním instalačního balíčku nebo online instalátoru. Tento způsob je vhodný například při
selhání vzdálené instalace.
ERA Agenta můžete lokálně nasadit třemi způsoby:
Asistovaná instalace – instalace prostřednictvím instalačního balíčku, při které se certifikáty stáhnou z ERA Serveru
automaticky (doporučovaný způsob při lokální instalaci),
Offline instalace – instalace prostřednictvím instalačního balíčku, při které vložíte během instalace exportované
certifikáty ručně,
Online instalátor – instalace prostřednictvím skriptu vygenerovaného v ERA Web Console. Vhodný pro distribuci
prostřednictvím e-mailu nebo výměnných médiích.
Serverovou úlohu Nasazení ERA Agenta můžete použít pro hromadné nasazení ERA Agenta na klientské počítače.
Jedná se o pohodlný způsob distribuce, který provedete z ERA Web Console, kdy nemusíte ERA Agenta instalovat
ručně na jednotlivé počítače.
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ERA Agent představuje důležitou součást bezpečnostního řešení ESET, která běží na klientských počítačích a zajišťuje
komunikaci s ERA Serverem..
Poznámka: Pokud se při vzdálené instalaci ERA Agenta setkáte s problémy (například selže serverová úloha Nasazení
ERA Agenta), přejděte do kapitoly Řešení problémů.

4.2.1 Online instalátory ERA Agenta
Tento způsob instalace ERA Agenta je vhodný pro případ, kdy vám nevyhovují výše uvedené metody, případně je
není možné použít. V tomto případě můžete uživatelům distribuovat online instalátor například prostřednictvím emailu nebo výměnných médií.
Poznámka: Klientská stanice musí mít připojení k internetu, aby si mohla stáhnout instalační balíček ERA Agenta, a
musí z ní být dosažitelný ERA Server.
Pro vytvoření instalátoru klikněte v hlavním menu v sekci Rychlé odkazy na odkaz Online instalátory ERA Agenta....
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Volitelně zadejte název serveru nebo jeho IP adresu. Vyberte certifikát používaný pro ověřování komunikace ERA
Agentů, případně zadejte heslo k certifikátu.

Kliknutím na Získat instalátory vygenerujte odkazy pro stažení instalačního balíčku ERA Agenta pro Windows, Linux a
OS X.

Po kliknutí na Stáhnout si uložte zip soubor. Stažený archiv rozbalte na klientovi, na kterém chcete instalovat ERA
Agenta a spusťte EraAgentOnlineInstaller.bat dávkový soubor (na Windows) nebo EraAgentOnlineInstaller.sh
skript (na Linuxu a OS X) a vyčkejte na dokončení instalace ERA Agenta.
Poznámka: Pro ověření úspěšné instalace si na klientovi otevřete soubor umístěný ve složce C:\ProgramData\ESET
\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html. V případě výskytu problémů (například ERA Agent se nepřipojuje k
ERA Serveru) přejděte do kapitoly Řešení problémů.
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4.2.2 Vzdálené nasazení ERA Agenta
Serverovou úlohu vzdálené nasazení agenta můžete použít pro hromadné nasazení ERA Agenta na klientské stanice.
Pro vzdálené nasazení ERA Agenta postupujte podle následujících kroků, případně podle tohoto videa v Databázi
znalostí.
Pro vytvoření nové úlohy přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Serverové úlohy. Vyberte úlohu
Nasazení ERA Agenta a klikněte na tlačítko Nová....

Obecné
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Nejprve zadejte Název úlohy (například Nasazení agenta) a jako vyberte Typ úlohy vyberte Nasazení ERA Agenta.
Pole Popis je nepovinné.

Nastavení
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Automaticky vybrat správného agenta – pokud máte v síti klienty s rozdílnými operačními systémy (Windows,
Linux, OS X), vybráním této možnosti dojde před samotnou instalací k detekci operačního systému a následně se
pro instalaci vyberte správný balíček ERA Agenta.
Cíle – kliknutím vyberte klienty, na které chcete úlohu odeslat.
Uživatelské jméno/Heslo – přihlašovací údaje uživatele, který má dostatečná oprávnění pro vzdálenou instalaci.
Název serveru (nepovinné) – zadejte název serveru, pokud je na straně klienta jiný, než na straně serveru.
Klientský certifikát/ERA certifikát – jedná se o bezpečnostní certifikát a certifikační autoritu pro instalace ERA
Agenta. Vybrat můžete výchozí certifikát a certifikační autoritu nebo použít vlastní sadu certifikátů. Pro více
informací o certifikátech přejděte do kapitoly certifikáty.
Vlastní certifikát – pokud jste vybrali možnost použít vlastní certifikát, vyberte jej v této sekci.
Heslo k certifikátu – heslo, které jste definovali při instalaci ERA Serveru, případně při vytváření vlastní certifikační
autority nebo certifikátu.
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Poznámka: ERA Server dokáže při instalaci ERA Agenta automaticky vybrat správný balíček v závislosti na operačním
systému. Pokud chcete ručně vybrat balíček, který chcete na klienta nainstalovat, odškrtněte možnost Automaticky
vybrat správného agenta a následně si z ERA repozitáře vyberte vhodný balíček.
Cíl
V této části můžete vybrat klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.

Kliknutím na tlačítko Přidat cíle zobrazíte všechny statické a dynamické skupiny včetně jejich členů.
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Po vybrání klientů klikněte na tlačítko OK a přejděte do sekce Podmínka spuštění.
Podmínka spuštění – definuje, kdy se má úloha provést.
Naplánované spuštění – spustí úlohu ve stanovený čas. Úlohu můžete provést pouze jednou, naplánovat
opakované spouštění nebo spuštění definovat pomocí CRON výrazu.
Ihned – spustí úlohu co nejdříve od chvíle, co klient kontaktuje ESET Remote Administrator Server a získá
informace o konkrétní úloze. Pokud úloha nebude klientovi doručena do data stanoveného v sekci Platnost do,
úloha bude odebrána z fronty – úloha nebude odstraněna, pouze se neprovede.
Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Při definování události
můžete vybrat typ protokolu, použít logický operátor a kritéria filtrování.
Při výskytu klienta v dynamické skupině – spustí úlohu při přesunutí klienta do definované dynamické skupiny.
Tato možnost není dostupná při výběru jednotlivých klientů nebo statické skupiny.
Poznámka: Více informací naleznete v kapitole podmínky spuštění.
Rozšířená nastavení – tuto funkci můžete pro snížení počtu provedení úlohy v případě, že použijete podmínku
spuštění "Při výskytu události" nebo "Při výskytu klienta v dynamické skupině" a zabránit tak nadměrnému spuštění
úlohy. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.
Po dokončení konfigurace této části klikněte na tlačítko Dokončit
Přehled
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.
Poznámka: Pokud se při vzdálené instalaci ERA Agenta setkáte s problémy (například selže serverová úloha Nasazení
ERA Agenta), přejděte do kapitoly Řešení problémů.
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4.2.3 Lokální nasazení ERA Agenta
Pro lokální nasazení ERA Agenta prostřednictvím instalačního průvodce postupujte podle následujících kroků:
Instalační balíček ERA Agenta je dostupný na webové stránce společnosti ESET v sekci Stáhnout > Firmy > Remote
Administrator 6. Stažený balíček spusťte na počítači, na který chcete ERA Agenta nainstalovat. Odsouhlaste licenční
ujednání koncového uživatele a dále vyberte jeden ze způsobů instalace – Asistovaná instalace nebo Offline
instalace.
1. Asistovaná instalace:
Vyberte možnost Asistovaná instalace, zadejte Název serveru, na kterém běží ERA, Port (standardně 2222) a klikněte
na tlačítko Další.
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Zadejte Uživatelské jméno a Heslo, které používáte pro přihlášení do ERA WebConsole.

Pokud chcete rovnou počítač umístit do konkrétní statické skupiny, vyberte možnost Vybrat vlastní statickou
skupinu a z rozbalovacího menu vyberte správnou skupinu.
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2. Offline instalace:

Pokud vyberte možnost Offline instalace, zadejte Název serveru, Port (standardně 2222) a klikněte na tlačítko Další.
Dále bude nutné ručně vybrat Klientský certifikát a Certifikační autoritu.
Pro více informací o exportování certifikátů přejděte do online nápovědy ESET Remote Administrator.

Poznámka: Pro ověření úspěšné instalace si na klientovi otevřete soubor umístěný ve složce C:\ProgramData\ESET
\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html. V případě výskytu problémů (například ERA Agent se nepřipojuje k
ERA Serveru) přejděte do kapitoly Řešení problémů.
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4.2.4 Řešení problémů
Pokud vzdálená instalace ERA Agenta nebyla úspěšná, postupujte podle následujících kroků pro zjištění a odstranění
příčiny selhání instalace. Protože existuje mnoho důvodů, proč k situaci došlo, v této kapitole si ukážeme:
1. Kde získat chybové hlášení související s nepodařenou instalací,
2. Kde zjistit možné příčiny chyby,
3. Jak příčinu odstranit.
Windows
1. Pro zjištění příčiny neúspěšného nasazení ERA Agenta přejděte v hlavním menu na záložku Přehledy >
Automatizace, vyberte přehled Informace o úlohách nasazení ERA Agenta za posledních 30 dní a z menu Šablony
přehledů vyberte možnost Vytvořit nyní....
Následně se zobrazí tabulka s výpisem všech úloh a informacemi o nasazení ERA Agenta. Ve sloupci Průběh
naleznete důvod neúspěšné instalace.
Pokud potřebujete detailní informace, změňte úroveň protokolování na úroveň "trace". Pro změnu přejděte v
hlavním menu na záložku Administrace > Nastavení serveru > Rozšířená nastavení > Protokolování a z rozbalovacího
menu vyberte položku Chyby. Následně znovu spusťte úlohu nasazení ERA Agenta, vyčkejte na selhání instalace a
podívejte se do ERA Server trace protokolu na nejnovější záznamy pro zjištění příčiny selhání. V některých případech
přímo v protokolu naleznete informace vedoucí k odstranění problému. Protokol naleznete na serveru ve složce: C:
\Users\All Users\ESET\RemoteAdministrator\Server\Logs\trace.log
2. V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny selhání instalace:
Chybové zprávy
Nelze se připojit

Přístup odepřen

Balíček nenalezen v repozitáři

Možné důvody
Klient není v síti dosažitelný
Nelze přeložit název klienta
Firewall blokuje komunikaci
Porty 2222 a 2223 nejsou ve firewallu otevřeny (na straně klienta i serveru)
Účet administrátora nemá nastaveno heslo
Nedostatečná přístupová oprávnění
Administrativní sdílení ADMIN$ nejsou dostupná
Administrativní sdílení IPC$ nejsou dostupná
Je aktivní zjednodušené sdílení
Neplatný odkaz na repozitář
Repozitář není dostupný
V repozitáři se nenachází požadovaný balíček

3. Na základě zjištěné příčiny odstraňte problém znemožňující instalaci. Detailní popis řešení naleznete v databázi
znalostí.
Linux a OS X
Pokud se nepodařilo ERA Agenta nasadit na Linux nebo OS X, obvykle problém souvisí s SSH. Ujistěte se, zda na
klientovi běží SSH dameon.
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4.3 Instalace bezpečnostního produktu ESET
Bezpečnostní produkt ESET můžete nainstalovat vzdáleně na počítač prostřednictvím klientské úlohy. Pro její
vytvoření přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Klientské úlohy, vyberte úlohu Operační systém >
Instalace aplikace a klikněte na tlačítko Nová....
V tomto příkladu si ukážeme jak vytvořit úlohu Instalace aplikace a odeslat ji klientům. Cílem je nainstalovat ESET
Endpoint Security na vybrané klienty ihned poté, co se připojí k ERA Serveru.
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Obecné
Nejprve zadejte Název úlohy (například Instalace EES) a jako Typ úlohy vyberte Instalace klienta. Pole Popis je
nepovinné.
Cíl
V této části vyberte klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.

Kliknutím na tlačítko Přidat cíle zobrazíte všechny statické a dynamické skupiny včetně jejich členů.
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Podmínka spuštění
Jako podmínku spuštění vyberte možnost Provést ihned, tím se úloha odešle na klienta jakmile to bude možné.
Pomocí možnosti Použít lokální čas použijete pro konec platnosti úlohy čas na klientovi, nikoli čas na serveru.
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Nastavení
Odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele. Vyberte vhodnou ESET licenci pro aktivaci instalovaného
produktu. Pro více informací přejděte do kapitoly Správa licence a EULA.

Klikněte na Vybrat balíček a z repozitáře vyberte Instalační balíček. Případně zadejte přímo cestu k instalačnímu
balíčku ESET Endpoint Security (např. http://download.eset.com/download/win/ees/ees_nt64_csy.msi). akci
dokončete kliknutím na tlačítko OK.
Není nutné měnit Parametry instalace, proto toto pole ponechte prázdné. Pro více informací o volitelných
parametrech instalace přejděte do kapitoly Instalace prostřednictvím příkazového řádku. Možnost Automaticky
restartovat, když je potřeba ponechte prázdnou, pokud chcete tuto akci nechat na uživateli.
Přehled
V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim
představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.
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5. Práce s ESET Remote Administrator
Všechny klienty můžete spravovat prostřednictvím ERA Web Console z většiny zařízení a webových prohlížečů. ERA
Web Console je rozdělena do tří hlavních sekcí:
1. V horním části je umístěno Rychlé vyhledávání. Do pole Název počítače zadejte Název klienta nebo IPv4/IPv6
adresu a pro vyhledání klikněte na symbol lupy nebo stiskněte klávesu Enter. Následně budete přesměrování do
odpovídající Skupiny, v níž se klient nachází.
2. Hlavní menu v levé části obrazovky obsahuje následující záložky ESET Remote Administrator a rychlé odkazy:
Nástěnka
Počítače
Hrozby
Přehledy
Administrace
Rychlé odkazy
Nový nativní uživatel
Nová politika
Nová klientská úloha
Online instalátory ERA Agenta
3. Tlačítka v dolní části obrazovky jsou unikátní pro každou sekci a funkci, a detailně jsou popsány v jednotlivých
kapitolách.
Poznámka: Společné tlačítko pro všechny nové úlohy je Vyžadovaná nastavení. Toto červené tlačítko se zobrazí ve
chvíli, kdy vyžadovaná nastavení nejsou vyplněna a úlohu není možné vytvořit. Zároveň se u každé povinné a
nevyplněné položky zobrazí červený vykřičník. Po kliknutí na tlačítko Vyžadovaná nastavení budete automaticky
přesměrováni do sekce, ve které nejsou vyplněny všechny povinné položky.
Obecná pravidla
Vyžadované nastavení je vždy označeno červeným vykřičníkem. Pro rychlé přejití k nevyplněným položkám
klikněte na tlačítko Vyžadovaná nastavení v dolní části obrazovky.
Pokud kdykoli při práci s ESET Remote Administrator budete potřebovat nápovědu, klikněte v horní části okna na
ikonu otazníku (?). Následně se vám zobrazí související informace s aktuálně zobrazenou částí ERA Web Console.
Na záložce Administrace naleznete konfiguraci související s nastavením ERA Serveru. Pro více informací přejděte
do kapitoly Administrace.

5.1 Nástěnka
Nástěnka se zobrazí při každém přihlášení k ERA Web Console. Standardně zobrazuje předdefinované přehledy o
stavu vaší sítě. Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi jednotlivými částmi nástěnky, na
kterých jsou umístěné jednotlivé přehledy. Nástěnku si můžete přizpůsobit vašim potřebám přidáním vlastních
přehledů i úpravou již existujících. Vhodným výběrem způsobu zobrazení dat získáte ihned po přihlášení detailní
přehled o stavu ERA infrastruktury a spravovaných klientech. Po instalaci ERA je nástěnka rozdělena do následujících
částí:
Počítače
Na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o operačním systému,
chybějících aktualizacích atp.
Remote Administrator Server
Zobrazuje informace o ESET Remote Administrator – jeho vytížení (sítě, CPU, paměti, databáze), klienty, kteří mají
problém s připojením k serveru atp.
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Zachycené hrozby
Poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech – aktivní hrozby, hrozby
zaznamenané za posledních 7/30 dní atp.
Síťové hrozby
Přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.
Funkce nástěnky:

5.2 Počítače
Všechny počítače přidané do ESET Remote Administrator naleznete v této sekci rozdělené do Skupin. Po kliknutí na
konkrétní skupinu se v pravé části zobrazí seznam všech klientů zařazených v dané skupině.
V horní části jsou umístěny ikony pro filtrování klientů. Případně můžete kliknout na tlačítko Přidat filtr a vybrat další
kritérium filtrování. Předdefinovány jsou následující filtry pro rychlý výběr klientů:
Čtveřice ikon (červená – Chyby, oranžová - Upozornění, zelená - Oznámení a šedá - Nespravované počítače) slouží
pro filtrování počítačů podle závažnosti jejich stavu. Ikona závažnosti představuje aktuální stav bezpečnostního
produktu ESET na daném klientovi. Kombinací jednotlivých filtrů můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují
aktivním filtrům. Například pro zobrazení pouze počítačů s upozorněním ponechte aktivním oranžovou ikonu a
zbývající deaktivujte. Pro zobrazení pouze klientů s upozorněním a chybami nechte aktivní červenou a oranžovou
ikonu.
Zaškrtnutím možnosti Podskupiny zobrazíte také klienty z podskupin vybrané skupiny.
Nespravované počítače (přidané do ERA, na kterých není nainstalován ERA Agent) se standardně zobrazují ve
skupině Ztráty a nálezy.
Prostřednictvím rozbalovacího menu můžete omezit množství zobrazených počítačů. K dispozici jsou následující filtry
podle produktů:
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Všechna zařízení – tuto možnost vyberte pro deaktivaci všech ostatních filtrů.
Chráněno produktem ESET – zobrazí zařízení, na kterých je nainstalován bezpečnostní produkt ESET.
ESET Remote Administrator (jednotlivé komponenty jako ERA Agent, ERA RD Sensor, ERA Proxy atp.)
Ostatní (Sdílená lokální cache, Virtual Appliance).
Poznámka: Pokud jste v seznamu počítač nenalezli i přesto, že je součástí ERA infrastruktury, ujistěte se, že máte
všechny filtry vypnuté.
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5.3 Hrozby
Sekce Hrozby poskytuje přehled o všech hrozbách na počítačích ve vaší síti. V levé části obrazovky je zobrazena
stejná stromová skupina jako na záložce Skupiny a k dispozici jsou rovněž filtry pro rychlé nalezení počítačů, na
kterých jsou nevyřešené hrozby. Vybráním možnosti Všechny typy hrozeb zobrazíte všechny hrozby na všech
počítačích ve vybrané skupině.

Filtrování hrozeb
Zobrazené hrozby můžete podle potřeby filtrovat. Standardně se zobrazují hrozby detekované za posledních 7 dní.
Kritéria filtrování může blíže specifikovat kliknutím na tlačítko Přidat filtr a zobrazit jen konkrétní typy infiltrace,
případně hrozby z jednotlivých počítačů a to buď podle jejich názvu, IPv4 nebo IPv6 adresy.
Standardně jsou zobrazeny všechny typy hrozby, ale můžete filtrovat pouze antivirové hrozby nebo útoky, které
zaznamenal firewall.
Volitelná kontrola
Pomocí této možnosti spustíte volitelnou kontrolu na klientovi, na kterém byla detekována hrozba.
Potlačit
Pomocí této možnosti potlačíte zobrazování dané hrozby (globálně, ne na konkrétním klientovi). Informace o dané
hrozbě se nebude zobrazovat ani v přehledech. Pro potlačení zobrazování všech hrozeb z daného klienta na něj
klikněte a z kontextového menu vyberte možnost Potlačit.
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5.4 Přehledy
Přehledy představují nástroj pro získání dat z databáze v přehledné podobě. ERA nabízí velké množství
předdefinovaných přehledů. Abyste snáze nalezli přehled, který vyhovuje vašim potřebám, jsou přehledy rozděleny
do kategorií a u každého je uveden krátký popis. Pro zobrazení konkrétního přehledu jej vyberte ze seznamu a
klikněte na tlačítko Vygenerovat.
Pokud si nevyberete žádnou předdefinovanou šablonu přehledu, můžete si vytvořit novou šablonu s vlastními
parametry. Pro více informací přejděte do kapitoly vytvoření nové šablony přehledu.

Na záložce Přehledy je v dolní části dostupné kontextové menu Šablony přehledů, které nabízí přístup k následujícím
možnostem:
Vygenerovat... – pokud máte vybranou šablonu přehledu, sesbírají se potřebná data a následně se rovnou
zobrazí,
Nová kategorie... – pro vytvoření nové kategorie zadejte její Název a Popis,
Nová šablona přehledu... – vytvoří novou šablonu přehledu,
Změnit... – umožní upravit existující šablonu přehledu,
Kopírovat – tuto možnost použijte v případě, kdy chcete použít již existující přehled, ale chcete v něm provést
pouze drobné změny,
Odstranit – odstraní vybranou šablonu přehledu,
Import – vyberte soubor se šablonou přehledu, který chcete importovat do seznamu,
Export – vybraný přehled včetně dat bude uložen do .txt souboru.
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5.5 Administrace
Tato sekce představuje stěžejní součást pro konfiguraci ESET Remote Administrator. Obsahuje všechny nástroje,
které můžete jako administrátor potřebovat při správě klientů a bezpečnostních produktů ESET, stejně tak zde
naleznete rozšířená nastavení ERA Serveru. Vhodnou kombinací dostupných nástrojů a jejich nastavením si výrazně
usnadníte správu celé ERA infrastruktury. Nastavit si můžete zasílání upozornění na neobvyklé chování v síti, což je
vhodným doplňkem k přehledům na nástěnce.
Na záložce Administrace máte přístup k následujícím funkcím:
Šablony dynamických skupin
Skupiny
Politiky
Klientské úlohy
Serverové úlohy
Podmínky spuštění
Oznámení
Klientské certifikáty
Přístupová oprávnění
Nastavení serveru
Správa licence
Pro více informací přejděte do online nápovědy ESET Remote Administrator.
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