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1. Úvod do ESET Remote Administrator 6
Vitajte v programe ESET Remote Administrator (ERA) verzie 6. ERA 6 vám umožňuje spravovať z jedného miesta
všetky produkty spoločnosti ESET na pracovných počítačoch, serveroch, mobilných zariadeniach pripojené do siete.
Pomocou Web Console môžete nasadiť bezpečnostné produkty ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné
politiky, sledovať stav systému a rýchlo reagovať na nové problémy alebo hrozby na vzdialenom počítači.
Čo je nové v ERA 6?
V ERA 6 sú implementované viaceré novinky na replikovanie a rozšírenie funkcií, na ktoré už sú používatelia ERA
zvyknutý. Medzi nové dôležité komponenty ERA patria ESET Remote Administrator Web Console, ESET Remote
Administrator Proxy, ESET Remote Administrator Rogue Detection Sensor a ESET Remote Administrator Agent.
Web Console - ERA Web Console nahrádza ERA Console zo staršej verzie, a je to hlavné webové rozhranie, ktoré
vám umožňuje spravovať počítače vo vašej sieti. Zobrazuje sa tu náhľad na klientov v sieti a dá sa použiť na
vzdialenú inštaláciu produktov ESET na klientov. Po ukončení inštalácie môžete prejsť do Web Console pomocou
internetového prehliadača. Ak sa rozhodnete sprístupniť web server z internetu, budete môcť používať ERA z
akéhokoľvek miesta a zariadenia pripojeného na internet.
Agent - ERA Agent uľahčuje komunikáciu medzi klientom a serverom. Agent musí byť nainštalovaný na každom
počítači, ktorý má byť pripojený na ERA Server. Keďže Agent sa nachádza na klientskom počítači a môže uchovávať
bezpečnostné scenáre, použitie ERA Agenta skracuje čas reakcie na nové hrozby. Pomocou Web Console môžete
odoslať Agenta na počítač, ktorý nie je spravovaný pomocou ERA a bol na sieti rozpoznaný cez Active Directory
alebo pomocou nástroja ESET Rogue Detection Sensor. Agenta môžete nainštalovať aj manuálne priamo na
počítač.
Proxy - ERA Proxy umožňuje škálovateľnosť nie je však vyžadované pre nasadenie bezpečnostných produktov
ESET. Proxy server môžete nasadiť do veľkej siete na optimizáciu databázových požiadaviek a zlepšenie celkového
výkonu siete, distribúciu zaťaženia na ERA Server. ERA proxy je tiež zodpovedné za distribúciu konfiguračných dát
určených pre klientov na Agentov. Na počítači s ERA Proxy musí byť nainštalovaný ERA Agent, aby bolo možné
poslať konfiguráciu z ERA Servera na ERA Proxy.
Rogue Detection Sensor - RD Sensor (Rogue Detection Sensor) deteguje počítače, ktoré sú na sieti a nie sú
spravované pomocou ERA. Informácie o nich odosiela na ERA Server. To umožňuje ľahko pridať nový klientský
počítač do vašej zabezpečenej siete. RD Sensor si pamätá počítače, ktoré sú už odpojené a nebude na ne ďalší krát
posielať informácie.
ESET License Administrator - ESET License Administrator, nový licenčný portál pre produkty od spoločnosti ESET,
vám ako vlastníkovi licencie alebo bezpečnostnému správcovi umožňuje sledovať udalosti licencie, napríklad jej
expiráciu, používanie, autorizáciu.
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2. Inštalácia
Inštalácia ESET Remote Administrator môže byť vykonaná dvoma spôsobmi. Najjednoduchší spôsob je pomocou
nástroja ESET Remote Administrator inštalátora (all-in-one inštalácia), ktorá umožňuje nainštalovať ESET Remote
Administrator a komponenty na jeden počítač. Nasadenie na Virtuálne zariadenie je užitočný pre používateľov, ktorý
chcú ERA spúšťať z virtuálneho prostredia.
Inštalačné balíky pre ESET Remote Administrator sú dostupné v sekcii Na stiahnutie na stránke spoločnosti ESET, v
sekcii Remote Management (kliknite na + pre zobrazenie celej kategórie). Pre inštaláciu typu all-in-one alebo
inštaláciu na virtuálne prostredie, stiahnite nasledujúce balíky:
inštalačný balík ERA v zip archíve
Virtual appliance (OVA) súbor
Pre inštaláciu ESET Remote Administrator, postupujte podľa nasledovných inštrukcii:
Uistite sa, že boli splnené všetky Systémové požiadavky .
Vyberte Inštalácia balíka (all-in-one) alebo vyberte Virtual appliance (OVA súbor).
Nainštalujte produkt pomocou nasledujúcich návodov: Inštalácia balíka alebo Virtual appliance , podľa typu vašej
aplikácie.
Po skončení inštalácie môžete sa pripojiť na ERA Server pomocou nástroja Web Console a konfigurovať ERA.

2.1 Systémové požiadavky
Pre bezproblémový chod ESET Remote Administrator je potrebné splniť požiadavky na hardvér a softvér.

2.1.1 Hardvér
Pre bezproblémový chod ESET Remote Administrator je potrebné splniť nasledujúce požiadavky na hardvér:
Pamäť
Pevný disk
Procesor
Sieťové pripojenie

4 GB RAM
minimálne 20 GB voľného miesta
Dvojjadrový, s taktom aspoň 2.0 GHz
1 Gbit/s

2.1.2 Databáza
ESET Remote Administrator podporuje dva druhy databázových serverov:
Microsoft® Windows® Server 2008 R2 a novšie
MySQL (od verzie 5.5)
Databázový server si môžete vybrať pri inštalácii Servera alebo pri inštalácii Proxy. Microsoft SQL Server 2008 R2
Express je inštalovaný štandardne ako súčasť inštalačného balíka. Microsoft SQL Server 2008 R2 Express má limit 10
GB na databázu.
Ak sa rozhodnete použiť Microsoft SQL Server, najnovšia podporovaná verzia je Microsoft SQL Server 2008. Môžete
používať existujúci Microsoft SQL Server bežiaci vo vašom prostredí, musí však spĺňať minimálne požiadavky.
Poznámka: Nástroje ERA Server a ERA Proxy nepoužívajú integrované zálohy, odporúčame pravidelne zálohovať vaše
databázové serveri aby ste predišli stratám dát.
Požiadavky na hardvér databázového servera:
Pamäť
Pevný disk

1 GB RAM
minimálne 10 GB voľného miesta
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Takt procesora

Typ procesora

32-bitový 1,0 GHz
64-bitový 1,4 GHz
Poznámka: Pre optimálny výkon je odporúčaný procesor s taktom aspoň 2,0 GHz.
32-bitový Pentium III alebo novšie
64-bitový AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel
Pentium IV s podporou EM64T

2.1.3 Podporované operačné systémy - Windows
Nasledujúce sekcie popisujú operačné systémy podporované komponentami ESET Remote Administrator . Je tiež
možné nainštalovať ERA Server, ERA Proxy a MDM na klientský operačný systém (* Microsoft Windows 7, 8 , 8.1) len
na evalváciu.
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
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

X

X
X
X

X
X

X
X
X

* komponenty beziace na klientských operačných systémoch na evalváciu.
Pre staršie systémy, napríklad Windows Server 2003, nie je zo strany systému podporované šifrovanie protokolov. V
tom prípade bude použité TLSv1.0 namiesto TLSv1.2 (TLSv1.0 je považované za menej bezpečné ako novšie verzie).
Tento problém môže tiež nastať ak operačný systém podporuje TLSv1.2, klient ho však nepodporuje. V takom
prípade bude komunikácie prebiehať pomocou TLSv1.0. Ak vyžadujete bezpečnejšiu komunikáciu, odporúčame
používať novšie operačné systémy a klientov (minimálne Windows Server 2008 R2 pre server, a Windows Vista pre
klientov)
Poznámka: Je možné nainštalovať VMware Player alebo Oracle VirtualBox nasadiť Virtual appliance. To vám umožní
spustiť ESET Remote Administrator na operačnom systéme, ktorý NIE JE určený pre server bez nutnosti vlastniť
prostredie VMware ESXi.
Pre zoznam podporovaných operačných systémov Linux nájdete tu.

2.1.4 Prerekvizity
Pre inštaláciu produktu ESET Remote Administrator je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:
Platná licencia.
Otvorené a dostupné porty - pre kompletný zoznam portov kliknite sem.
Java Runtime Environment (JRE) - inštalačný balík môžete stiahnuť z nasledujúcej stránky: http://java.com/en/
download/).
Microsoft .NET Framework 3.5, na operačných systémoch Windows Server 2008 alebo 2012 inštalujte pomocou
sprievodca Roles and Features Wizard (podľa nasledujúceho návodu), ak používate operačný systém Windows
Server 2003, môžete .NET 3.5 Framework stiahnuť z nasledujúcej stránky : http://www.microsoft.com/en-us/
download/details.aspx?id=21

Poznámka: Ak chcete nainštalovať Microsoft SQL Server Express počas inštalácie ESET Remote Administrator,
nebude možné nainštalovať nástroj Domain Controller. Pravdepodobne preto, že používate Microsoft SBS. Ak
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používate Microsoft SBS, odporúčame vám nainštalovať ESET Remote Administrator na iný server alebo označiť
komponent SQL Server Express počas inštalácie (je potrebné mať spustený SQL Server alebo MySQL pre spustenie
databázy ERA ).
Poznámka: ERA Server ukladá do databázy veľké dátové tzv. bloby, preto je dôležité pre správny chod povoliť v
MySQL akceptovanie veľkých dátových balíkov z ERA. Pre podrobný návod tohoto nastavenia si pozrite Často
kladené otázky.

2.1.5 Používané porty
Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky komunikačné porty používané pri inštalácii ESET Remote Administrator.
Ostatná komunikácie prebieha cez štandardné procesy operačného systému (napríklad NetBIOS cez TCP/IP).
ERA Server:
Protokol Port

Použitie

Popis

TCP

2222

počúvanie ERAS

Komunikácia medzi klientmi a ERAS

TCP

2223

počúvanie ERAS

Komunikácia medzi ERAC a ERAS, používaná na
Asistovanú inštaláciu

UDP

1237

Vysielanie

Wakeup volania

Použitie

Popis

ERA Web Console:
Protokol Port
TCP

2223

Web console

TCP

443

HTTP SSL Web Console

ERA Proxy:
Protokol Port

Použitie

Popis

TCP

3128

HTTP Proxy (vyrovnávacia pamäť pri aktualizácii)

TCP

2222

proxy

ERA Agent:
Protokol Port

Použitie

Popis

TCP

139

cieľový port z pohľadu ERAS

zdieľanie ADMIN$

TCP

445

cieľový port z pohľadu ERAS

Priamy prístup k zdieľaním prostriedkom cez TCP/IP
počas vzdialenej inštalácie (alternatíva na port 139)

UDP
UDP

137
138

cieľový port z pohľadu ERAS
cieľový port z pohľadu ERAS

preklad IP adries počas vzdialenej inštalácie
prehľadávanie počas vzdialenej inštalácie

Mobile Device Connector:
Protokol Port

Použitie

Popis

TCP

9980

MDM registrácia zariadení

Enrollment port

TCP

9981

Komunikácia s ERA

Mobile Device Connector sa pripája na ERA Server

Vopred definované porty 2222, 2223 môžu byť zmenené ak sú používané inými programami.
Poznámka: Porty nesmú byť používané inou aplikáciou. V opačnom prípade môže dôjsť k problémom.
Poznámka: Uistite sa, že váš firewall je nastavený na povolenie komunikácie cez horeuvedené porty.
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2.2 Inštalácia balíka
Inštalátor ERA (all-in-one) je dostupný len pre operačné systémy Windows. Umožňuje vám inštaláciu komponentov
ERA pomocou sprievodcu. Po spustení inštalačného balíka vám budú ponúknuté dve možnosti, označte Remote
Administrator Server.
Postupujte podľa nasledujúceho návodu alebo si pozrite video databázy znalostí spoločnosti ESET.
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Odporúčame ponechať predvolene nastavené komponenty.

Ak sú počas kontroly prerekvizít zistené chyby, napravte ich. Uistite sa, že boli splnené všetky prerekvizity.

Ak chcete nainštalovať Microsoft SQL Server Express počas inštalácie ESET Remote Administrator, nebude možné
nainštalovať nástroj Domain Controller. Pravdepodobne preto, že používate Microsoft SBS. Ak používate Microsoft
10

SBS, odporúčame vám nainštalovať ESET Remote Administrator na iný server alebo označiť komponent SQL Server
Express počas inštalácie (je potrebné mať spustený SQL Server alebo MySQL pre spustenie databázy ERA ).
Podrobnejšie informácie o pripojení MS SQL alebo MySQL databáz nájdete v ERA online nápovede.
Po skončení kontroly prerekvizít sa začne inštalácia, v prípade že váš systém spĺňa všetky požiadavky.
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Zadajte platný Licenčný kľúč, ktorý ste dostali pri zakúpení bezpečnostného produktu od spoločnosti ESET. Ak
používate produkt staršej verzie, ktoré sú aktivované pomocou Prihlasovacieho mena a hesla, konvertovanie
prihlasovacie údaje na licenčný kľúč. Môžete sa rozhodnúť váš produkt Aktivovať neskôr. Ak vyberiete možnosť
Aktivovať neskôr, pozrite si kapitolu Aktivácia .

Vyberte typ protokolov MS SQL Server via Windows Authentication a kliknite na Ďalej. Bude overený prístup k
databáze. Ak používate existujúci SQL Server alebo MySQL, zadajte nastavenia pripojenia.
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Ak nepoužívate, odporúčame ponechať predvolenú možnosť Database user for Remote Administrator. Ak používate,
vyberte možnosť Use existing user zadajte vaše Database username a Password.

Budete vyzvaný na zadanie hesla pre administrátora Web Console. Toto heslo budete odteraz používať pri
prihlasovaní do ERA Web Console.
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Vytvorte Certifikačnú autoritu pre ESET Remote Administrator a kliknite Ďalej. Voliteľne, môžete zadať informácie o
certifikáte (nie je povinné). Pole Authority password môžete ponechať prázdne, ak zadáte heslo musíte si ho
zapamätať.

Po ukončení inštalácie sa zobrazí hláška "ESET Remote Administrator Server installation was successful" spolu s URL
adresou Web Console. Kliknite na adresu pre otvorenie Web console, alebo kliknite Dokončit pre zavretie okna.
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2.3 Virtual appliance
ERA server môže byť jednoducho nasadený na VMware alebo Microsoft Hyper-V prostredie. ERA Virtual appliance je
vo virtualizačnom súbore typu OVA (Open Virtualization Appliance). OVA súbor je šablóna, ktorá obsahuje plne
funkčný operačný systém CentOS 6.5. Môžete na ňu nasadiť buď ERA Server, ERA Proxy alebo ERA MDM pomocou
existujúcej šablóny. Pri nasadení OVF šablóny na VMware, postupujte podľa sprievodcu inštaláciou na zadanie hesla
pre účet ERA administrátora a konfiguráciu virtuálneho počítača pred nasadením. Po nasadení je virtuálny počítač s
ESET Remote Administrator pripravený na použitie.
ERA Virtual appliance podporujú hardvér typu vmx-07 a nasledujúce VMware Hypervisor:
ESXi 5.0 a novšie verzie
Workstation 6.5 a novšie verzie
Je možné nainštalovať VMware Player alebo Oracle VirtualBox na operačný systém pre pracovné stanice a nasadiť
virtuálne zariadenie. To vám umožní spustiť ESET Remote Administrator na operačnom systéme, ktorý NIE JE určený
pre servery bez nutnosti mať ESXi.
Nasadenie OVF šablóny v klientovy vSphere:
1. Kliknite na File > Deploy OVF Template.
2. Kliknite na Browse, a vyberte OVA súbor stiahnutý z webových stránok spoločnosti ESET alebo načítaný a kliknite
na Open. Podľa toho čo chcete nasadiť vyberte súbor ERA_Server.ova, ERA_Proxy.ova alebo ERA_MDM.ova .
3. Kliknite na Next v okne OVF Template Details.
4. Prečítajte a potvrdte, ak súhlasíte s Licenčnou zmluvou koncového používateľa (EULA).
5. Pre dokončenie inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte nasledujúce nastavenia pre
virtuálneho klienta:
- Name and Location
- Host/Cluster
- Resource Pool
- Storage
- Disk Format
- Network Mapping
6. V sekcii Properties zadajte Hostname (názov hostiteľa vášho ERA Servera alebo ERA Proxy) a heslo do poľa
Password. Toto heslo je dôležité, bude použité vo všetkých ERA komponentoch - databáze, serveri, Web Console,
ako aj v ERA virtuálnom počítači CentOS.
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7. Ostatné možnosti sú voliteľné, môžete zadať ešte podrobnosti o doméne Windows Domain, ktoré sú užitočné
pre synchronizácia statickej skupiny. Môžete tiež zadať Networking Properties.

8. Kliknite na Next, skontrolujte súhrn nastavení nasadenia a kliknite na Finish, následne bude automaticky
vytvorený virtuálny počítač (ďalej len VM) s nastaveniami, ktoré ste zadali. Po vytvorení VM ho môžete spustiť.
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9. Po otvorení konzoly VMware po nasadení ERA, uvidíte nasledujúcu informáciu s URL adresou na ERA Web Console
https://[IP address]:8443. Otvorte túto adresu vo webovom prehliadači a prihláste sa do ERA Web Console
(použite heslo nastavené v kroku č.6)

Poznámka: Odporúčame nastaviť vCenter oprávnenia a povolenia v tak, aby VMware používatelia nemohli
pristupovať na ERA VM. Takto nebudú môcť používatelia meniť nastavenia ERA VM. ERA používatelia nepotrebujú
pristupovať do VM. Pre správu prístupu do ESET Remote Administrator použite sekciu Prístupové práva v ERA Web
Console.

2.4 Správa licencie
ESET Remote Administrator od verzie 6 používa úplne nový systém licencií.
Prihlasovacie meno a heslo sú nahradené Licenčným kľúčom/Verejným ID - a Licenčný Kľúč je jedinečný reťazec
znakov, ktorý je použitý na identifikáciu vlastníka licencie a aktiváciu licencie. Public ID je krátky reťazec znakov
používaný na identifikáciu licencie treťou stranou (napríklad bezpečnostným správcom zodpovedným za distribúciu
jednotiek).
Bezpečnostný správca je osoba, ktorá spravuje licencie a nemusí to byť samotný vlastník licencie. Vlastník licencie
môže poveriť bezpečnostného správcu na spravovanie licencie, ak bezpečnostný správca toto poverenie prijme
môže začať spravovať licenciu. Bezpečnostný správca môže použiť licenciu na aktiváciu produktov od spoločnosti
ESET (priradenie jednotky).
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Licencie môžu byť spravované z tejto sekcie, alebo online Otvoriť ELA (ESET License Administrator) alebo pomocou
portálu ESET License Administrator (viac informácii nájdete v kapitole Bezpečnostný správca ).

Sekcia Správa licencií je prístupná z hlavného menu programu cez Správca > Správa licencií.
Licencie môžu byť do bezpečnostných produktov ESET, distribuované pomocou dvoch úloh:
Inštalácia softvéru
Aktivácia produktu
Licencie sú jedinečne identifikované podľa ich verejného identifikačného čísla Každá licencia zobrazuje:
názov produktu, pre ktorú je licencia určená
Stav licencie (Ak licencii skončí platnosť, je použitá na viac jednotiek ako je zakúpených alebo existuje riziko
týchto stavov, bude v tejto časti zobrazené upozornenie)
počet Jednotiek, ktoré možno aktivovať s licenciou
dátum ukončenia platnosti licencie
meno vlasntíka licencie a kontakt
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Synchronizovať Licencie
Synchronizácia licencií pomocou ESET License Administrator prebieha automaticky raz za deň. Ak v ESET License
Administrator spravíte zmeny a chcete aby sa v ERA okamžite zobrazili aktuálne informácie, kliknite na tlačidlo
Synchronizovať licencie.
Pridať Licenciu alebo Licenčný Kľúč
Kliknite na Pridať Licencie a vyberte metódu, ktorú chcete použiť na pridanie novej licencie:
1. Licenčný kľúč - Zadajte licenčný kľúč licencie a kliknite na možnosť Pridať Licencie. Licenčný kľúč bude overený
pomocou aktivačného servera a bude pridaný do zoznamu.
2. Prihlasovacie údaje bezpečnostného správcu - Pripojte profil bezpečnostného správcu a jeho licencie v sekcii
Správa licencií.
3. Licenčné súbory - Pridajte licenčný súbor (.lf) a kliknite na Pridať licenčný súbor. Licenčný súbor bude overená a
následne bude pridaná do zoznamu.
Odstrániť Licencie
Označte licenciu zo zoznamu a kliknite na možnosť Odstrániť Licencie. Budete vyzvaný k potvrdeniu tejto akcie.
Odstránenie licencie nespúšťa deaktiváciu produktu. Bezpečnostné produkty ESET zostávajú aktivované aj po
odstránení licencie cez ERA License Management.
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2.4.1 Aktivácia
Presuňte sa do časti Správca > Správa licencií a kliknite na Pridať licencie.

Napíšte alebo vložte Licenčný kľúč, ktorý ste obdržali pri zakúpení bezpečnostného produktu od spoločnosti ESET
do poľa Licenčný kľúč . Ak používate produkt staršej verzie, ktoré sú aktivované pomocou Prihlasovacieho mena a
hesla, konvertovanie prihlasovacie údaje na licenčný kľúč. Ak licencia nie je registrovaná, spustí sa proces
registrácie, ktorý prebieha na ELA portály (ERA poskytne URL adresu platnú pre registráciu licencie na základe jej
pôvodu).
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Zadajte prihlasovacie údaje Bezpečnostného správcu (ERA zobrazí všetky delegované licencie v časti správa
licencií).

Zadajte Offline licenčný súbor - tento súbor musíte exportujete pomocou ELA portálu a zahrňte informácie o ERA
produktoch, ktoré môže ERA spravovať. Musíte zadať špecifický Token licenčného súboru do ESET License
Administrator portálu pri generovaní offline licenčného súboru, v opačnom prípade nebude v ESET Remote
Administrator akceptovaný.

Kliknite na symbol dokumentu

pre stiahnutie offline licenčného súboru.
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Vráťte sa do sekcie Správa licencií a kliknite na Pridať licencie, vyberte súbor na odovzdanie, ktorý ste exportovali z
ELA a kliknite na Odovzdať.
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3. Používateľské rozhranie
Po úspešnej inštalácii ESET Remote Administrator môžete pristúpiť k nastaveniu produktu. Nasledujúca kapitola sa
zaoberá odporúčaným krokom, ktoré by ste mali vykonať po inštalácii produktu ESET Remote Administrator.
Začnite otvorením Web Console vo vašom prehliadači a prihláste sa.
Zoznámte sa s ERA Web Console
Pred začatím s prácou v produkte vám odporúčame sa zoznámiť s funkciami ERA Web Console, toto používateľské
rozhranie budete totiž používať pri spravovaní bezpečnostných produktov od spoločnosti ESET.
Pridanie klienta teda pracovnej stanice, serveru alebo mobilného zariadenia do vašej štruktúry siete ERA.
Počas inštalácie môžete vyhľadať klientov vo vašej sieti, nájdené počítače budú pridané v sekcii Počítače pri štarte
ESET Remote Administrator. Ak nie je počítač zobrazený v sekcii Počítače , spustite úlohu synchronizácia statickej
skupiny pre vyhľadanie počítačov a ich zobrazenie v skupinách.
Nasadenie Agenta
Po nájdení počítača nasaďte Agenta na daný počítač. ERA Agent uľahčuje komunikáciu medzi ESET Remote
Administrator a klientom.
Inštalácia bezpečnostného produktu od spoločnosti ESET (vrátane aktivácie)
Pre udržanie vašich klientov v bezpečí, na ne nainštalujte bezpečnostné produkty od spoločnosti ESET. Pomocou
úlohy Inštalácia softvéru .
Vytvorenie a úprava skupín
Odporúčame rozdeliť klientov do Skupiny, statických alebo dynamických, na základe rôznych kritérií. To uľahčuje
správu klientov a správca má väčší prehľad o sieti.
Vytvorenie novej politiky
Politiky sú užitočné v prípade ak chcete uplatniť špecifickú konfiguráciu pre bezpečnostné produkty spoločnosti ESET
na klientských pracovných staniciach. Politikou sa môžete vyhnúť potrebe nastaviť každý nainštalovaný
bezpečnostný produkt manuálne. Po vytvorení novej politiky s vašimi nastaveniami ju môžete priradiť k skupine
(statickej alebo dynamickej). Politika bude použitá pre všetky vzdialené počítače z tejto skupiny.
Priradenie politiky ku skupine
Pre aplikovanie politiky musí byť politika priradená k určitej skupine. Na počítače patriace do skupiny bude politika
aplikovaná. Politika bude aplikovaná vždy keď sa Agent pripojí na ERA Server.
Nastavenie Oznámení a vytvárania Správ
Ak chcete zachovať lepší prehľad o tom, čo sa deje s počítačmi vo vašej sieti, odporúčame použiť oznámenia a správy,
napríklad ak chcete byť upozornení, ak nastala určitá udalosť alebo si chcete pozrieť alebo stiahnuť správu.

3.1 Otvorenie Web Console
Sú rôzne možnosti prístupu k Web Console.
Na vašom lokálnom serveri (počítači s Web Conosole) otvorte nasledujúcu URL adresu v internetovom prehliadači:
https://localhost/era/
Z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet na váš web server (na ktorom je spustená ERA Web Console),
zadajte URL adresu v nasledujúcom formáte:
https://yourservername/era/
Nahraďte "yourservername" s názvom alebo IP adresou vášho servera.
Pre prihlásenia na ERA Virtual appliance, použite nasledujúcu URL adresu:
https://[IP address]:8443/
Nahraďte "[IP address]" s IP adresou vášho ERA VM. Ak si nepamätáte IP adresu, postupujte podľa kroku č.9 v
nasledujúcom dokumente: Virtual appliance.
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Na vašom lokálnom servery (na ktorom sa nachádza Web Console), kliknite na Štart > Všetky Programy > ESET >
ESET Remote Administrator > ESET Remote Administrator Web Console - zobrazí sa prihlasovacie okno vo vašom
predvolenom internetovom prehliadači. Nevzťahuje sa na ERA Virtual appliance.
Poznámka: Pretože Web Console používa protokol HTTPS, môžete vo vašom internetovom prehliadači dostať správu
o bezpečnosti certifikátu alebo nedôveryhodnom pripojení (presné znenie správy závisí od typu prehliadača). Váš
internetový prehliadač chce skontrolovať identitu stránky, na ktorú sa chcete pripojiť. Kliknite na Pokračovať v
používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa) (Internet Explorer) alebo Rozumiem možným rizikám, kliknite na
Pridať výnimku..., potom na Potvrdiť bezpečnostnú výnimku (Firefox) pre prístup do prostredia Web Console. To sa
vzťahuje len na situáciu ak chcete pripojiť na adresu rozhrania ESET Remote Administrator Web Console.
Ak je váš lokálny server (počítač s Web Conosole) spustený, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Pre prihlásenia do Web Console, použite heslo, ktoré ste nastavili pri Inštalácií. Je tiež možné vytvárať protokol ako
doménový používateľ, označením možnosti Prihlásiť do Domény. Možnosť Povoliť reláciu vo viacerých kartách vám
umožní mať prostredie ERA Web Console otvorené vo viacerých kartách prehliadača súčasne.
Poznámka: Vo výnimočných prípadoch, ak sa prihlasovacie okno nenačíta alebo načítava dlho, reštartujte službu ESET
Remote Administrator Server. Hneď ako sa služba ESET Remote Administrator Server znova spustí, reštartujte aj
službu Apache Tomcat. Po reštartovaní oboch služieb už bude možné načítať prihlasovacie okno Web Console.
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3.2 Zoznámte sa s ERA Web Console
ESET Remote Administrator Web Console je hlavné používateľské rozhranie pre ERA Server. Je to ovládací panel, z
ktorého môžete spravovať všetky bezpečnostné programy od spoločnosti ESET na sieti. Prístup do tohoto webového
rozhrania je možný z väčšiny webových prehliadačov ( Podporované internetové prehliadače) z akéhokoľvek
zariadenia a miesta s pripojením na internet.
Používateľské rozhranie:
Prihlásený používateľ je zobrazený v pravom rohu hornej časti obrazovky, kde je tiež počítadlo automatického
odhlásenia, na ktorom sa odrátava čas. Pre odhlásenie kliknite na Odhlásiť vedľa času odhlásenia. Po vypršaní
relácie (pri aktivite používateľa) sa musí používateľ znova prihlásiť.
Kliknite na ? v hornej časti obrazovky sekcie pre zobrazenie Nápovedy pre danú sekciu.
Menu sa nachádza po ľavej strane v každom zobrazení okrem sprievodcu. Pre zobrazenie menu prejdite kurzorom
myší na ľavý okraj obrazovky. Menu obsahuje Rýchle odkazy a zobrazuje verziu Web Console.
Ozubené koleso naznačuje dostupnosť kontextového menu.
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Zobrazenie stromu menu má špecifické ovládanie. Strom sa nachádza na ľavej strane, akcie sú v dolnej časti.

Tabuľky vám umožňujú spravovať jednotky pomocou riadkov individuálne alebo v skupinách (ak je označených viac
riadkov). Kliknutím na riadok sa zobrazia nastavenia pre jednotky v riadku. Dáta v tabuľkách môžu byť filtrované a
zoradené.

Objekty v ERA môžu byť upravené pomocou sprievodcu. Každý sprievodca má rovnaké funkcie:
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Kroky sú orientované vertikálne, z hora na dol.
K predošlému kroku sa môžete kedykoľvek vrátiť.
Nesprávne vyplnené dáta budú označené ak prejdete na ďalšie pole. Kroky sprievodcu s nesprávne vyplnenými
dátami budú označené.
Kontrolovať nesprávne dáta je možné kliknutím na Povinné nastavenia.
Dokončiť sa zobrazí až po korektnom vyplnení všetkých dát.

3.3 Pridanie počítačov do skupiny
Klientské počítače môžu byť pridané do skupín. Skupiny umožňujú vytvorenie štruktúry klientských počítačov a
zaradenie počítačov do nej podľa vášho uváženia. Počítače môžete pridať do statických alebo dynamických skupín.
Statické skupiny sú spravované manuálne. Dynamické sú usporiadané automaticky, na základe špecifických kritérií
šablóny. Ak sú počítače zaradené do skupín, môžete k týmto skupinám priradiť politiky, úlohy, nastavenia. Politika,
úloha alebo nastavenia budú použité pre všetky vzdialené počítače z tejto skupiny. Korelácia medzi skupinami a
úlohami/politikami je vysvetlená nižšie:
Statické skupiny
Statické skupiny sú to skupiny s manuálne označenými a nastavenými klientskými počítačmi. Tieto počítače sú
statické a môžu byť pridané/odstránené len manuálne.
Dynamické skupiny
Dynamické skupiny sú to skupiny počítačov s vytvorené podľa špecifických podmienok. Ak počítač nespĺňa
podmienku skupiny, bude zo skupiny odstránený. Počítače, ktoré spĺňajú podmienky budú pridané do skupiny
automaticky.
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3.3.1 Statické skupiny
Statické skupiny sa používajú na manuálne rozdelenie klientských počítačov do skupín a podskupín. Môžete vytvoriť
prispôsobené statické skupiny a presunúť do nich počítače. Statické skupiny sú vytvárané manuálne. Klientské
počítače môžu byť manuálne pridané do týchto skupín. Počítač môže patriť vždy len do jednej statickej skupiny.
Sú dve štandardné statické skupiny:
Všetky - Hlavná skupina pre všetky počítače v sieti ERA Servera. Používa sa na aplikovanie politík pre každý počítač.
Táto skupina je vždy zobrazená a jej názov sa nedá zmeniť.
Straty a nálezy je podskupina skupiny Všetky - po prvom pripojení počítača na server pomocou ERA Agenta je
počítač automaticky zaradený do tejto podskupiny. Túto skupinu je možné premenovať alebo kopírovať ale nie je
možné ju odstrániť alebo presunúť.
Statickú skupinu môžete vytvoriť v sekcii skupina v karte Správca kliknutím na tlačidlo Skupiny a označením
možnosti Nová statická skupina.

3.3.2 Dynamické skupiny
Každá dynamická skupina používa šablónu na filtrovanie počítačov. Po definovaní šablóny ju môžete použiť v
dynamickej skupine na filtrovanie počítačov. ERA obsahuje niekoľko vopred zadefinovaných šablón, pre dynamické
skupiny, na zjednodušenie kategorizácie klientských počítačov.
Dynamické skupiny sú usporiadané automaticky, na základe špecifických kritérií šablóny. Ak počítač nespĺňa
podmienku kritériá, bude zo skupiny odstránený. Ak spĺňa podmienku kritériá, bude do skupiny pridaný. Výber
skupiny je automatický, na základe nastavení, výnimkou sú statické skupiny.
Sekcia šablóny dynamických skupín obsahuje vopred zadefinované šablóny aj vlastné používateľské šablóny
založené na rôznych kritériách. Všetky šablóny sú zobrazené v zozname. Po kliknutí na existujúcu šablónu ju môžete
upravovať. Pre vytvorenie Nová šablóna dynamickej skupiny, kliknite na Nová šablóna.

3.4 Vytvorenie novej politiky
Politiku môžete pridať v sekcii Správca > Politiky. Kliknite na Politiky v spodnej časti okna a kliknite na Nová...
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Základné
Zadajte názov novej politiky do poľa Názov (napríklad ochrana nastavení) Pole Popis je voliteľné.
Nastavenia
Z roletového menu Bezpečnostný produkt ESET pre Windows vyberte Produkt. Kliknite na Používateľské rozhranie a
Nastavenie prístupu. Po kliknutí sa otvorí okno Nastavenie hesla. Zadajte heslo.

Pre toto nastavenie je možné zadefinovať príznak. Príznak sa aplikuje na všetky nastavenia v politike. Príznaky
Aplikovať - Nastavenie s týmto príznakom bude odoslané na klientský počítač, avšak môže byť neskôr zmenené
inou politikou.
Vynútiť - Nastavenie s týmto príznakom má vyššiu prioritu, takže nemôže byť zmenené politikou s nižšou prioritou
(aj v tom prípade ak má tento príznak). Zaisťuje tak, že nastavenia nebudú zmenené zlúčenými politikami,
lokálnym administrátorom alebo používateľom.
Pre zjednodušenie navigácie sú všetky pravidlá spočítané a vidíte počet definovaných pravidiel pre každú sekciu.
Počet sa zobrazuje aj pri kategóriách po ľavej strane. Zobrazuje súčet pravidiel vo všetkých sekciách. Takto je možné
rýchlo skontrolovať koľko nastavení bude zmenených.
Pre ešte vačšie zjednodušenie:
použite pre priradenie príznaku Aplikovať na všetky položky v tejto sekcii
odstráňte pravidlá pomocou ikony Odpadkového koša
Túto politiku môžete priradiť k počítaču alebo skupine.
Poznámka: Viac informácii politikách nájdete v kapitole Politiky .
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3.5 Priradenie politiky ku skupine
Po vytvorení politiky ju môžete priradiť k statickej alebo dynamickej skupine Sú dostupné dve metódy pre
priradenie politky:
1. Kliknite na Správca > Politiky > označte skupinu a kliknite na Skupiny. Vyberte typ protokolov a kliknite na OK.
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2. Kliknite na Správca > Skupiny > Skupina alebo kliknite na ozubené koleso
možnosť Spravovať politiky.

vedľa názvu skupiny a vyberte

V okne Poradie politík kliknite na Pridať politiku. Označte začiarkavacie políčko vedľa politiky, ktorú chcete priradiť k
tejto skupine a kliknite na OK.
Kliknite na Uložiť, Priradenie politík k určitej skupine je možné zobraziť po označení skupiny a kliknutí na kartu
Politiky.
Poznámka: Viac informácii politikách nájdete v kapitole Politiky .
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4. Nasadenie
Po úspešnej inštalácii produktu ESET Remote Administrator je dôležité odoslať ERA Agent na počítače v sieti, aby sa
vedeli pomocou Agenta pripojiť na ERA Server. Odoslanie ERA Agenta na počítače pozostáva z nasledujúcich krokov:
1. Pridanie klientského počítača do štruktúry ERA.
2. Nasadenie agenta.
Po odoslaní Agent môžete vykonať vzdialenú inštaláciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET na klientské
počítače. Tento postup je totožný ako pri vzdialenej inštalácii a je popísaný v kapitole Inštalácia produktu .

4.1 Pridanie počítača do štruktúry ERA
Sú tri možnosti ako pridať klientský počítač do ESET Remote Administrator.
Active Directory synchronizácia
Manuálne zadanie názvu alebo IP adresy
Pomocou RD Sensora

4.1.1 Active Directory synchronizácia
AD synchronizácia je vykonaná pomocou serverovej úlohy Synchronizácia statickej skupiny.
Správca > Úlohy pre server je vopred definovaná úloha, ktorú možno automaticky spustiť pri inštalácii ESET Remote
Administrator. Ak je počítač v doméne, vykoná sa synchronizácia a počítače z AD budú pridané do predvolenej
skupiny Všetky počítače.

Pre začatie synchronizácie, kliknite na úlohu a vyberte možnosť Spustiť teraz. Ak potrebujete vytvoriť novú
synchronizačnú úlohu, označte skupinu, do ktorej chcete pridať nové počítače zo služby Active Directory. Taktiež
vyberte objekty v AD, ktoré chcete synchronizovať a nastavte čo robiť v prípade duplikátov. Zadajte nastavenia
pripojenia vášho AD servera a nastavte synchronizačný režim na Active Directory/Open Directory/LDAP. Viac
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informácii o serverovej úlohe Synchronizácia statických skupín nájdete v ERA online nápovede.

4.1.2 Manuálne zadanie názvu alebo IP adresy
Karta Počítače umožňuje Pridať nové počítače. Tu môžete pridať počítače , ktoré neboli nájdené a pridané
automaticky.

Zadajte IP adresu alebo názov počítača, ktorý chcete pridať a ESET Remote Administrator vyhľadá tento počítač na
sieti.

33

Kliknite Pridať. Počítače môžu byť zobrazené v zozname po pravej strane, po vybraní skupiny do ktorej patria. Po
pridaní počítača sa zobrazí okno s možnosťou Nasadiť Agenta na počítač.

4.1.3 Použitie nástroja RD Sensor
Ak nepoužívate Active Directory synchronizáciu najľahším spôsob pre pridanie počítačov do ERA štruktúry je
pomocou nástroja RD Sensor. Komponent RD sensor je súčasťou inštalačného balíka. Je možné zobraziť detaily
správy Pomer neautorizovaných počítačov, zobrazíte ich kliknutím na červenú časť grafu v riadiacom panely Počítače.
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Pomer neautorizovaných počítačov v Riadiacom panely teraz zobrazuje zoznam počítačov nájdených pomocou
nástroja RD Sensor. Počítače môžu byť pridané kliknutím na počítač, ktorý chcete pridať a kliknutím na Pridať alebo
kliknutím Pridať všetky zobrazené položky...

Pri pridaní jedného počítača, postupujte podľa návodu na obrazovke. Môžete použiť preddefinované meno alebo
zadať vlastné (je to len zobrazovacie meno, ktoré bude použité len v ERA Web Console a nie ako názov hostiteľa.)
Môžete tiež pridať popis. Ak už tento počítač je v ERA adresári, budete na to upozornený a môžete sa rozhodnúť ako
pokračovať. Sú dostupné tieto možnosti: Nasadenie Agenta, Vynechať, Opakovať, Presunúť, Duplikovať alebo Zrušiť.
Po pridaní počítača sa zobrazí okno, s možnosťou Nasadiť Agenta na počítač.
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Po kliknutí na možnosť Pridať všetky zobrazené položky... zobrazí sa zoznam počítačov, ktoré budú pridané. Kliknite
na X pri mene počítača ak ho nechcete pridať do ERA adresára. Po odstránení nežiadúcich počítačov zo zoznamu
kliknite na Pridať. Po kliknutí na Pridať, označte akciu, ktorá bude vykonaná pri nájdení duplikátov (pri veľkom počte
počítačov môže nastať oneskorenie): Nasadenie Agenta, Vynechať, Opakovať, Presunúť, Duplikovať alebo Zrušiť.
Následne sa zobrazí okno so zoznamom pridaných počítačov, s možnosťou Nasadiť Agenta na počítače.

Výsledky vyhľadávania senzora sú zapísané do protokolu detectedMachines.log. Obsahuje zoznam počítačov
nájdených na vašej sieti. Protokol detectedMachines.log sa nachádza na nasledujúcich umiestneniach:
Windows
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RDSensor\Logs\
Linux
/var/log/eset/RDsensor/

4.2 Nasadenie Agenta
Sú dostupné rôzne spôsoby. Odošlite Agenta:
Lokálne - pomocou inštalačného balíka Agenta alebo online inštalácie, ak sa vyskytnú problémy pri vzdialenej
inštalácii
Vzdialene - pomocou Serverovej úlohy, ktorá je najlepšia pri hromadnom odosielaní ERA Agenta
Sú dostupné tri spôsoby:
Live inštalátory agenta... - pomocou generovaného skriptu z prostredia Web Console môžete odosielať Online
inštalačný balík pomocou emailu alebo ho spustiť z prenosného média (USB kľúča, disku, atď.).
Server assisted installation - pomocou inštalačného balíka Agenta, sťahuje certifikáty zo servera automaticky
(odporúčaný spôsob)
Offline inštalácia - pomocou inštalačného balíka Agenta, je potrebné vykonať manuálny export certifikátov zo
servera
Serverová úloha Remote odoslanie Agenta použitá pri hromadnom odosielaní Agenta na klientské počítače. Je to
najvhodnejší spôsob distribúcie pretože môže byť vykonaní z prostredia Web Console bez potreby manuálneho
odoslania Agenta na každý počítač.
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ERA Agent je veľmi dôležitý pretože bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET spustené na klientoch komunikujú s
nástrojom ERA Server výhradne pomocou Agenta.
Poznámka: Pri vyskytnutí problémov so vzdialeným odoslaním ERA Agenta (napríklad zlyhá úloha pre server
Nasadenie Agentov) pozrite si kapitolu Hľadanie závad.

4.2.1 Live inštalátory agenta
Tento typ nasadenia Agenta je užitočný vtedy, ak vám nevyhovuje vzdialené ani lokálne nasadenie. Napríklad, ak
chcete odosielať inštaláciu agenta cez email a nechať nasadenie na používateľovi. Môžete ju spustiť tiež z
vymeniteľného média (USB kľúč alebo disk, atď.)
Poznámka: Klientský počítač musí mať internetové pripojenie kvôli stiahnutiu inštalačného balíka pre Agenta. Klient
tiež musí mať možnosť pripojenia na ERA Server.
V sekcii Rýchle odkazy, kliknite na Live inštalátory agenta... pre vytvorenie inštalátora.

Zadajte názov hostiteľa servera alebo jeho IP adresu. Vyberte ERA certifikát používaný pre overovanie komunikácie
ERA Agentov, pripadne zadajte heslo k certifikátu.
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Kliknite na Získať Inštalátory pre vytvorenie odkazov na inštalačné balíky Agenta pre operačné systémy Windows,
Linux a Mac OS X.

Kliknite na odkaz vedľa súboru inštalátora, ktorý chcete stiahnuť a uložte ako zip archívny súbor. Rozbaľte súbor na
počítači, kde chcete nasadiť Agenta a spustite skript EraAgentOnlineInstaller.bat (Windows) alebo skript
EraAgentOnlineInstaller.sh (Linux and Mac) pre spustenie inštalácie.
Poznámka: Ak používate skripty na Winodws XP SP2, musíte nainštalovať Microsoft Windows Server 2003
Administration Tools Pack. V opačnom prípade sa Live inštalátor agenta nespustí správne. Po nainštalovaní
Administration Tools Pack, sa skripty Live inštalátora agenta spustia správne.
Poznámka: Stav klientského počítača sa zaznamenáva do protokolu C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator
\Agent\Logs\status.html, pomocou ktorého si môžete overiť či ERA Agent pracuje správne. V prípade, že sa vyskytnú
problémy s ERA Agentom (napríklad sa nepripája na ERA Server) si pozrite kapitolu Riešenie problémov.
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4.2.2 Lokálne nasadenie agentov
Pre nastavenie ERA Agenta pomocou sprievodcu, postupujte podľa nasledovných inštrukcií:
Stiahnite inštalačný balík pre nástroj Agent zo sekcie Na stiahnutie na stránke spoločnosti ESET, v sekcii Firmy >
Remote Administrator 6. Spustite inštalátor na klientskom počítači, na ktorý chcete nasadiť ERA Agenta. Po
akceptovaní Licenčnej zmluvy koncového používateľa, vyberte typ inštalácie - Server asistovaná inštalácia alebo
Offline inštalácia.
1. Server asistovaná inštalácia:
Vyberte možnosť Server asistovaná inštalácia zadajte názov hostiteľa do poľa Server host a port servera do poľa
Server port, kliknite na Ďalej. Štandardný port servera je 2222, ak používate iný port, zadajte vaše číslo portu.
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Zadajte vaše používateľské meno a používateľské heslo, tieto prihlasovacie údaje budú použité na prihlasovanie
do ERA Web Console.

Kliknite na položku Choose custom static group a vyberte statickú skupinu, do ktorej bude počítač pridaný.
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2. Offline installation:

Ak vyberiete typ Offline inštalácia zadajte Server port 2222, vyberte možnosť Offline inštalácia a kliknite na Ďalej.
Pri tomto type inštalácie musíte zadať vlastnostiPartnerské certifikáty a Certifikačné autority.
Pre viac informácii ako exportovať a použiť vlastnosti Partnerské certifikáty a Certifikačné autority klinite sem.

Poznámka: Stav klientského počítača sa zaznamenáva do protokolu C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator
\Agent\Logs\status.html, pomocou ktorého sa môžete uistiť či ERA Agent pracuje správne. V prípade, že sa vyskytnú
problémy s ERA Agentom (napríklad sa nepripája na ERA Server) si pozrite kapitolu Riešenie problémov.
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4.2.3 Nasadenie agentov
Vzdialené nasadenie ERA Agenta môžete vykonať zo sekcie Správca. Kliknite na Úlohy pre server > Nasadenie
agentov > Nová pre vytvorenie novej úlohy.
Postupujte podľa nasledujúceho návodu alebo si pozrite video databázy znalostí spoločnosti ESET.
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Základné
Zadajte názov úlohy do textového poľa Názov úlohy, prípadne aj popis do poľa Popis a typ úlohy do poľa Typ úlohy.
Typ úlohy definuje nastavenia a správanie úlohy.
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Nastavenia
Automatické zvolenie vhodného Agenta - Ak používate vo vašej sieti rôzne operačné systémy (Windows, Linux,
Mac OS), vyberte túto možnosť a program automaticky zistí vhodný typ agenta pri nasadzovaní.
Ciele - Vyberiete klinestké počítače, na ktoré chcete odoslať úlohu.
Používateľské meno/heslo - Prihlasovacie meno a heslo potrebné pre vykonanie vzdialenej inštalácie ERA
Agenta.
Názov hostiteľa servera (voliteľný) - Zadajte hostname servera, ak je rozdielne pre klientskú stranu a server.
Peer certifikát/ERA certifikát - Bezpečnostný certifikát a certifikačná autorita pre inštaláciu ERA Agenta. Môžete
vybrať štandardný certifikát a certifikačnú autoritu alebo vybrať vlastný certifikát. Viac informácií sa nachádza v
kapitole Certifikáty.
Vlastný certifikát - Ak použijete na overenie vlastný certifikát, prejdite do sekcie certifikát a vyberte certifikát pri
inštalácii agenta.
Prístupová fráza certifikátu - Heslo pre certifikát, zadávate buď heslo zadané pri inštalácii servera (v kroku kde ste
vytvorili certifikačnú autoritu) alebo heslo pre váš vlastný certifikát.

Poznámka: ERA Server vie automaticky vybrať vhodný inštalačný balík Agenta pre operačný systém. Ak chcete balík
vybrať manuálne odznačte možnosť Automatické zvolenie vhodného Agenta a vyberte požadovaný inštalačný balík z
ERA repozitára.
Cieľ
V tejto sekcii určujete klientské počítače (individuálne počítače alebo celé skupiny počítačov), ktoré budú v roli
príjemcov danej úlohy.
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Kliknite na Pridať ciele pre zobrazenie všetkých počítačov zo všetkých statických aj dynamických skupín.

Vyberte počítače, kliknite na OK pre pokračovanie do sekcie Spúšťač.
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Spúšťač - Udalosť, ktorá spúšťa úlohu.
Typ Spúšťača - Spúšťa úlohu vo vybranom čase. Úlohu môžete spustiť raz opakovane alebo pomocou nástroja
CRON Expression.
Hneď ako to bude možné – Úloha sa vykoná okamžite po pripojení klientského počítača na server s ESET Remote
Administrator a doručení úlohy. Ak úloha nemôže byť doručená do dátumu vypršania stanovenom v poli Dátum
skončenia platnosti, úloha bude odstránená z poradia - nebude odstránená úplne, iba nebude vykonaná.
Spúšťač protokolu udalosti - Spúšťa úlohu na základe vybranej udalosti. Spustí sa ak je daná udalosť
zaznamenaná v protokoloch. Zadajte typ protokolu do poľa Typ protokolu, logicky operátor do poľa logický
operátor pe filtre a kritéria filtrovania, pre ktoré bude úloha spustená do poľa Filtrovať podľa.
Spojený spúšťač dynamickej skupiny - Tento spúšťač, spúšťa úlohu v prípade, že počítač vstúpi do vybranej
dynamickej skupiny. Táto možnosť nebude dostupná ak je označená statická skupina alebo individuálne
počítače.
Poznámka: Viac informácii o spúšťačoch nájdete v kapitole Triggers (Spúšťače).
Pokročilé nastavenia - Obmedzovanie - Obmedzovanie (Throttling) sa používa na obmedzenie vykonania úlohy ak
je úloha vykonávaná pri veľmi častej udalosti, napríklad pri nastavení Spúšťač protokolu udalosti alebo Spojený
spúšťač dynamickej skupiny. Viac informácií sa nachádza v kapitole Obmedzovanie .
Kliknite na Dokončiť pre vykonanie úlohy.
Súhrn
Nastavenia sú popísané v nasledujúcej časti. Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha bola
vytvorená a je pripravená na použitie.
Poznámka: Pri vyskytnutí problémov so vzdialeným odoslaním ERA Agenta (napríklad zlyhá Serverová úloha
Nasednie agentov) si pozrite kapitolu Hľadanie závad .

4.2.4 Riešenie problémov
Riešenie problémov s odoslaním Agenta. Zlyhanie nasadenie Agenta môže mať niekoľko príčin. Táto kapitola vám
pomôže:
Zistiť príčinu zlyhania nasadenia Agenta
Skontrolovať možné príčiny zlyhania podľa nasledujúcej tabuľky
Windows
1. Aby ste zistili prečo zlyhalo nasadenie Agenta, prejdite do sekcie Správy > Automatizácia, vyberte Informácie o
úlohách nasadenia agneta za posledných 30 dní a kliknite na Generovať Teraz....
Zobrazí sa tabuľka s informáciami o nasadení. V stĺpci Priebeh sú zobrazené chybové hlásenia nasadenia Agenta, o
tom prečo nasadenie zlyhalo.
Ak potrebujete podrobnejšie informácie, môžete zmeniť podrobnosť protokolov ERA Servera. Prejdite do sekcie
Správca > Nastavenia servera > Pokročilé nastavenia > Protokoly a z roletového menu vyberte Chyba. Spustite znova
nasadenie Agenta a ak znova zlyhá, skontrolujte najnovšie správy v protokole ERA Servera, ktoré sú v dolnej časti
protokolu. Nachádzajú sa tam tiež návrhy ako postupovať. Aktuálny súbor protokolu ERA servera sa nachádza v
lokalite: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\trace.log
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2. Nasledujúca tabuľka obsahuje príčiny zlyhania nasadenia Agenta:
Chybové hlásenie
Could not connect

Access denied

Package not found in
repository

Možné príčiny
Client is not reachable on the network
Client's host name could not be resolved
Firewall blocks communication
Ports 2222 and 2223 are not open in firewall (on both client and server side)
No password set for administrator account
Insufficient access rights
ADMIN$ administrative share is not available
IPC$ administrative share is not available
Use simple file sharing is enabled
Link to the repository is incorrect
Repository is unavailable
Repository doesn’t contain required package

3. Pre vyriešenie problému a následné vykonanie úspešného nasadenia agenta si prečítajte nasledujúci článok
znalostnej databázy ESET: Riešenie problémov nasadenia Agenta.

4.3 Inštalácia produktu
Bezpečnostné produkty od spoločnosti ESET môžu byť nainštalované vzdialene, kliknutím na počítač a vybraním
možnosti Nový... alebo alebo vytvorením úlohy Inštalácia softvéru v sekcii Správca > Úlohy klienta. Kliknite na Nová
úloha... pre nastavenie vašej úlohy.
Postupujte podľa nasledujúceho návodu alebo si pozrite video databázy znalostí spoločnosti ESET.

Základné
Zadajte názov úlohy do textového poľa Meno, prípadne aj Popis a vyberte Typ úlohy. Typ úlohy definuje nastavenia
a správanie úlohy. Vyberte Inštalácia softvéru a kliknite na Cieľ.

47

Cieľ
Tu môžete zadať klientov (počítače alebo celé skupiny) na ktoré bude odoslaná úloha.

Kliknite na Pridanie cieľov pre zobrazenie všetkých počítačov zo všetkých statických aj dynamických skupín.
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Spúšťač
Ako Spúšťač označíme možnosť Hneď ako to bude možné, úloha bude na klienstký počítač odoslaná okamžite.
Možnosť Použiť miestny čas, použije čas z počítača, nie čas zo servera.

Nastavenia
Kliknite na Vyberte ESET licenciu a vyberte licenciu pre inštalovaný produkt zo zoznamu dostupných licencií.
Označte začiarkavacie políčko vedľa možnosti Súhlasím s licenčnou dohodou koncového užívateľa aplikácie. Príklady
scenárov nasadenia ERA nájdete v Správa licencie alebo EULA.
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V sekcii Balík na inštaláciu vyberte príslušný inštalačný balík pre produkt z repozitára alebo zadajte URL adresu
balíka. Zobrazí sa zoznam dostupných bezpečnostných produktov od spoločnosti ESET (napríklad ESET Endpoint
Security). Vyberte inštalačný balík a kliknite na OK. Ak chcete zadať URL adresu inštalačného balíka, napíšte ju alebo
skopírujte do textového poľa (nepoužívajte URL adresu, ktorá vyžaduje autorizáciu).
Poznámka: Server aj Agent musia mať prístup na internet aby mali prístup do repozitára a mohli tak vykonať
inštaláciu. Ak nemáte konto prístup na internet, môžete nainštalovať softvér lokálne na klientovi.
Ak je to potrebné, môžete nastaviť Parametre inštalácie, v opačnom prípade vynechajte. Vyberte možnosť
Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť
môžete vynechať a ponechať tak rozhodnutie na používateľa počítača.
Súhrn
Skontrolujte súhrn naplánovaných úloh a kliknite na Dokončiť. Úloha bola vytvorená a je pripravená na odoslanie na
počítač/počítače.
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5. Práca s ESET Remote Administrator
Všetky klientské počítače sú spravované pomocou Web Console. Prístup do Web Console je možný z
podporovaných internetových prehliadačov. Okno Web Console je rozdelené na dve časti:
1. V hornej časti Webconsole sa nachádza nástroj Rýchleho vyhľadávania. Zadajte do tohoto poľa meno klienta
alebo IPv4/IPv6 adresu a kliknite na lupu alebo stlačte klávesu Enter. Budete presmerovaný do sekcie Skupiny, na
zobrazenie relevantných klientov.
2. Menu po ľavej strane hlavnej sekcie ESET Remote Administrator a nasledujúce Rýchle odkazy:
Riadiaci panel
Počítače
Hrozby
Správy
Správca
Rýchle odkazy
Nový natívny používateľ...
Nová politika...
Nová úloha pre klienta...
Live inštalátory agenta...
3. V spodnej časti okna sa nachádzajú, pre každú sekciu unikátne tlačidlá, ich funkcie sú opísané v kapitolách
jednotlivých sekcií.
Poznámka: Povinné nastavenia. Toto červené tlačidlo sa zobrazuje v prípade, že neboli konfigurované povinné
nastavenia a vytváranie nemôže pokračovať. Povinné nastavenia sú tiež označené červeným výkričníkom. Kliknite
na Povinné nastavenia pre presunutie do sekcie týchto nastavení.
Základné pravidlá
Povinné nastavenia sú tiež označené červeným výkričníkom. Pre presunutie do časti povinných nastavení, ak sú
dostupné, kliknite na Povinné nastavenia v spodnej časti obrazovky.
Ak potrebujete pomoc pri práci s ESET Remote Administrator, kliknite na ikonu ? v pravom hornom rohu alebo
vľavo dole kliknite na Pomoc. Zobrazí sa Pomocník programu pre sekciu programu, ktorú máte otvorenú.
Sekcia Správca je určená pre špecifickú konfiguráciu, pre viac informácii si prečítajte kapitolu Správca.

5.1 Riadiaci panel
Riadiaci panel je štandardná stránka zobrazená po prvom prihlásení užívateľa do prostredia Web Console. Riadiaci
panel zobrazuje vopred definované paneli. Pomocou kariet vo vrchnej časti môžete prepínať medzi panelmi. Každý
panel obsahuje niekoľko oznamov. Upravte si ovládací panel podľa vašej preferencie pridávaním správ alebo
úpravou existujúcich - zmente ich veľkosť, premiestnite alebo preskupte správy. Tieto možnosti vám ponúkajú
komplexný prehľad produktu ESET Remote Administrator a jeho súčastí (pracovných staníc, skupín, politík,
používateľov, kompetencii, atď.) V ESET Remote Administrator sú prednastavené štyri riadiace panely.
Počítače
Tieto možnosti vám ponúkajú komplexný prehľad produktu ESET Remote Administrator a jeho súčastí (pracovných
staníc, skupín, politík, používateľov, kompetencii, atď.)
Remote Administrator Server
V tomto riadiacom paneli, sú zobrazené informácie o ESET Remote Administrator - zaťaženie servera, pracovné
stanice s problémami, vyťaženie procesora, pripojenia na databázu, atď.
Antivírusové hrozby
V tomto Riadiacom paneli, sú zobrazené informácie z antivírusových modulov pripojených bezpečnostných
produktov - aktívne hrozby, hrozby za posledných 7/30 dní a podobné.
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Hrozby firewallu
Udalosti firewallu z pripojených pracovních staníc - zoradené podľa ich závažnosti, času, atď.
Funkcie Riadiaceho panela:

5.2 Počítače
Všetky klientské počítače (pracovné stanice) pridané do ESET Remote Administrator. Počítače sú rozdelené do
Skupiny. Kliknutím na skupinu zo zoznamu (na ľavej strane) sa na pravej strane zobrazia počítače zaradené v skupine.
Počítače môžete filtrovať pomocou filtra v hornej časti stránky. Kliknite na Pridať filter pre zobrazenie dostupných
filtrovacích kritérií. Je dostupných niekoľko vopred definovaných filtrov, ktoré sú rýchlo prístupné.
Štyri ikony, ktoré vám umožňujú filtrovať podľa závažnosti (červená - Chyby, žltá - Varovania, zelená - Oznámenia
a šedá - Nespravované počítače). Táto ikona zobrazuje aktuálny stav ochrany na počítači s bezpečnostným
produktom od spoločnosti ESET. Kliknutím na rôzne ikony stavu môžete kombinovať zobrazené stavy. Napríklad
pre zobrazenie len počítačov s varovaním, ponechajte označené len žltú ikonu (ostatné ikony musia byť vypnuté).
Pre zobrazenie varovaní aj chybových hlásení, ponechajte označené tieto dve ikony.
Podskupiny - označte túto možnosť pre zahrnutie vami označenej podskupiny.
Nespravované počítače(pracovné stanice na sieti bez nainštalovaného nástroja ERA Agent alebo nainštalovaného
bezpečnostného produktu) sa nachádzajú v skupine Straty a nálezy.
Pomocou roletového menu, ktoré sa nachádza pod filtrami môžete limitovať zobrazené pracovné stanice. Sú
dostupné tieto kategórie:
Všetky zariadenia zobrazuje všetky počítače bez obmedzení. Môžete použiť aj kombináciu všetkých
predchádzajúcich filtrov.
Chránené ESET produktom (počítač s nainštalovaným bezpečnostným produktom od spoločnosti ESET)
Remote Administrator (komponenty nástroja ERA ako napíklat ERA Agent, RD Sensor, Proxy, atď.)
Ostatné (Zdieľaná lokálna vyrovnávacia pamäť, Virtual Appliance). Po nastavení vášho výberu sa zobrazia len vami
vybrané pracovné stanice.
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Poznámka: Ak nemôžete nájsť v zozname počítač, o ktorom viete, že sa nachádza v ERA systéme, uistite sa, že sú
vypnuté všetky filtre.
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5.3 Hrozby
Sekcia Hrozby ponúka prehľad hrozieb detegovaných v počítačoch alebo na sieti. Po ľavej strane je zobrazená
štruktúra skupín. Môžete v nej prechádzať skupiny a zobraziť hrozby z danej skupiny. Kliknite na Všetky a použite
filter Všetky typy hrozieb pre zobrazenie všetkých hrozieb nájdených na klientských počítačoch zo všetkých skupín.
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5.4 Správy
Táto sekcia vám umožňuje prístup k filtrovaniu dát z databázy pohodlným spôsobom. Pre lepší prehľad sú zostavy
rozdelené do kategórií, ktoré obsahujú krátky popis. Kliknite na Generovať Teraz... v spodnej časti okna pre
vytvorenie zostavy podľa označenej šablóny.
Môžete použiť vopred vytvorené šablóny zo zoznamu Kategórie a Šablóny alebo môžete vytvoriť novú šablónu s
vlastnými nastaveniami. Kliknite na Vytvorenie novej šablóny správ pre zobrazenie detailov k zostavám a nastavení
pre novú zostavu.

Vyberte zostavu zo zoznamu a prejdite na Šablóny Správ > Generovať Teraz... alebo len kliknite na Generovať
Teraz... - zostava bude vytvorená a môžete skontrolovať výstupné dáta.
Nová kategória... - zadajte názov do poľa Name a popis do poľa Description pre vytvorenie novej šablóny zostáv.
Nová šablóna správy... - vytvorte novú špecifickú zostavu.
Upraviť... - zmente existujúcu zostavu. Rovnaké možnosti sú k dispozícií aj pri vytváraní šablón zostáv.
Kopírovať - skopírujte pôvodnú šablónu, ak v nej chcete vykonať len malé zmeny. Skopírujte existujúcu šablónu a
použite Upraviť na úpravu nastavení novej - skopírovanej šablóny.
Delete - odstráňte vybranú šablónu.
Import/Export - Vyberte šablónu a prejdite na Report templates > Export.... Zostava (s dátami definovanými v
zostave) bude vytvorená a uložená do .txt súboru.
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5.5 Správca
Sekcia Správca je hlavným modulom nastavení ESET Remote Administrator. Táto sekcia obsahuje všetky nástroje pre
administrátorov určené na spravovanie klientských pracovných staníc, ako aj nastavení ERA servera. Nástroje v
sekcii Správca môžete použiť na nastavenia vášho sieťového prostredia tak aby si nevyžadovalo ďalšiu údržbu.
Taktiež môžete nastaviť oznámenia a ovládací panel, tak aby vás oboznamovali so stavom vašej siete.
Šablóny dynamických skupín
Skupiny
Politiky
Úlohy klienta
Úlohy servera
Spúšťače
Oznámení
Peer Certifikáty
Prístupové práva
Nastavenia servera
Správa licencie
Viac informácii o sekcii Správca nájdete v ERA online nápovede.
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