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1. Introdução
ESET Remote Administrator (ERA) é um aplicativo que permite que você gerencie produtos ESET em estações de
trabalho de cliente, servidores e dispositivos móveis em um ambiente em rede a partir de um local central. Com o
sistema de gerenciamento de tarefas do ESET Remote Administrator, você pode instalar soluções de segurança ESET
em computadores remotos e responder rapidamente a novos problemas e ameaças.
O ESET Remote Administrator não fornece proteção contra código malicioso, A proteção de seu ambiente conta com
a presença de uma solução de segurança ESET em estações de trabalho, servidores ou dispositivos móveis, como
ESET Endpoint Security ou ESET File Security para Microsoft Windows Server nas estações de trabalho, servidores ou
dispositivos móveis.
O ESET Remote Administrator 6 foi desenvolvido com base em dois princípios essenciais:
1. Gerenciamento centralizado - a rede inteira pode ser configurada, gerenciada e monitorada de um só lugar.
2. Escalabilidade - o sistema pode ser implantado em uma pequena rede, bem como em ambientes de grandes
empresas. A extensão/escalabilidade do sistema é feita para acomodar facilmente a expansão de sua
infraestrutura.
As páginas de ajuda do ESET Remote Administrator oferecem a você um guia de administração de usuário completo.
Recomendamos que você comece a se familiarizar com partes usadas com frequência do ESET Remote
Administrator:
Arquitetura do ESET Remote Administrator
Processos de instalação e Processos de implantação
Implementação do agente usando GPO ou SCCM
Primeiras etapas após a instalação do ESET Remote Administrator
Conhecendo o ERA Web Console
Trabalhando com o ESET Remote Administrator
Administração
Ferramenta de migração

1.1 Recursos
Os seguintes recursos e capacidades são novos na versão 6:
Independência de plataformas - o Servidor ERA funciona no Windows e no Linux!
Console da web ERA, a principal interface do usuário do ESET Remote Administrator, é acessada usando seu
navegador da Web. Isso facilita o uso de qualquer lugar e de qualquer dispositivo.
Um Painel totalmente personalizável que oferece a você uma excelente visão geral do estado de segurança de
sua rede e a seção do Console da web do ESET Remote Administrator (console da Web ERA) é uma ferramenta
avançada e acessível para o gerenciamento de produtos ESET.
Notificações apresentam informações relevantes em tempo real; já Relatórios permitem que você classifique de
forma conveniente os vários tipos de dados que pode usar posteriormente.
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1.2 Arquitetura
Para realizar uma implantação completa do portfólio de soluções de segurança da ESET, os seguintes componentes
devem ser instalados (plataforma Windows):
Servidor ERA
Banco de dados ERA
Console da Web ERA
Agente ERA
Para realizar uma implantação completa do portfólio de soluções de segurança da ESET, os seguintes componentes
devem ser instalados (plataforma Linux):
Servidor ERA
Console da Web ERA
Agente ERA
Os seguintes componentes compatíveis são opcionais, recomendamos que você os instale para melhor
desempenho do aplicativo na rede:
Proxy ERA
RD Sensor
Conector de dispositivo móvel
Proxy Apache HTTP

7

1.2.1 Servidor
O Servidor do ESET Remote Administrator é o aplicativo executivo que processa todos os dados recebidos de
clientes que se conectam ao Servidor (por meio do Agente ERA). Para processar dados corretamente, o Servidor
exige uma conexão estável com um servidor de banco de dados no qual os dados de rede são armazenados.
Recomendamos que você instale o servidor de banco de dados em outro computador para obter melhor
desempenho.
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1.2.2 Web Console
O console da Web ERA é uma interface do usuário na Web que permite que você gerencie soluções de segurança da
ESET em seu ambiente. Ele exibe uma visão geral do status de clientes em sua rede e pode ser usado para implantar
remotamente soluções da ESET em computadores não gerenciados. O Web Console é acessado por meio do
navegador (consulte Navegadores da Web compatíveis). Se você escolher tornar o servidor Web acessível pela
internet, poderá usar o ESET Remote Administrator de praticamente qualquer lugar e dispositivo.

1.2.3 Agente
O Agente é uma parte essencial do ESET Remote Administrator. Os clientes não se comunicam diretamente com o
Servidor; em vez disso, o Agente facilita essa comunicação. O Agente coleta informações do cliente e as envia para o
Servidor ERA. E se o Servidor ERA enviar uma tarefa para o cliente, ela é enviada para o Agente e o Agente enviará
essa tarefa para o cliente.
Para simplificar a implementação da proteção de ponto de extremidade, o Agente ERA separado é incluído no
pacote ERA (a partir da versão 6). Ele é um serviço simples, extremamente modular e ágil que cobre toda a
comunicação entre o servidor ERA e qualquer sistema operacional ou produto ESET. Em vez de se comunicar
diretamente com o Servidor ERA, os produtos ESET se comunicam por meio do Agente. Computadores cliente que
tenham o Agente ESET instalado e podem se comunicar com o servidor ERA são chamados de "gerenciados". Você
pode instalar o Agente em qualquer computador, independentemente de outro software ESET ter sido instalado ou
não.
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Os benefícios são:
Fácil configuração - é possível implantar o Agente como parte de uma instalação corporativa padrão.
Gerenciamento de segurança vigente - como o agente pode ser configurado para armazenar vários cenários de
segurança, o tempo de reação a uma ameaça é significativamente reduzido.
Gerenciamento de segurança off-line - o agente pode responder a um evento se não estiver conectado ao
servidor ERA.

1.2.4 Proxy
O servidor Proxy ERA é uma versão leve do componente de servidor. Esse tipo de servidor é usado para permitir um
alto grau de escalabilidade. O servidor Proxy ERA permite que você concentre o tráfego de Agentes cliente. Ele
permite que vários Agentes se conectem ao Proxy ERA, que então distribuirá tráfego para o Servidor ERA. Isso
permite a otimização de consultas de banco de dados. Além disso, o Proxy ERA também pode se conectar a outros
servidores Proxy e então ao Servidor ERA. Tudo depende do ambiente de rede e de sua configuração.
O Proxy ERA também é responsável pela distribuição passiva de dados de configuração (grupos, políticas, tarefas,
etc.) para Agentes. Esse encaminhamento é feito sem envolvimento do servidor ERA.
A única forma de configurar o Proxy ERA (e todos os outros componentes) é por meio da política enviada do Servidor
ERA. Isso significa que o Agente deve ser instalado na máquina do Proxy ERA para fornecer a configuração do
Servidor ERA para o componente Proxy ERA.
OBSERVAÇÃO: O Servidor ERA não pode se conectar diretamente ao servidor Proxy ERA sem o Agente.
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Proxy ERA é outro componente do ESET Remote Administrator e atende a duas finalidades. No caso de uma rede de
médio porte ou corporativa com muitos clientes (por exemplo, 10.000 clientes ou mais), você pode usar o Proxy ERA
para distribuir a carga entre vários Proxies ERA, distribuindo assim a carga fora do Servidor ERA principal. Outra
vantagem do Proxy ERA é que você pode usá-lo ao se conectar a uma filial remota com um link fraco. Isso significa
que o Agente ERA em cada cliente não está se conectando diretamente ao Servidor ERA principal, mas via Proxy
ERA, que está na mesma rede local da filial. Essa configuração oferece melhor comunicação com a filial. O Proxy ERA
aceita conexões de todos os Agentes ERA locais, compila seus dados e os envia para o Servidor ERA principal (ou
outro Proxy ERA). Isso permite que sua rede acomode mais clientes sem comprometer o desempenho de suas
consultas de banco de dados e rede.
Para o funcionamento correto do Proxy ERA, o computador host no qual você instalará o Proxy ERA deverá ter um
Agente da ESET instalado e deve estar conectado ao nível superior (seja Servidor ERA ou Proxy ERA superior, se
houver um) de sua rede.
OBSERVAÇÃO: Veja o cenário de implementação com o Proxy ERA.

1.2.5 Rogue Detection Sensor
O Rogue Detection Sensor (Sensor RD) é uma ferramenta de detecção de sistema invasor que pesquisa sua rede de
computadores. O Sensor é conveniente, pois pode localizar novos computadores do ESET Remote Administrator,
sem a necessidade de pesquisar e adicioná-los manualmente. Máquinas descobertas são imediatamente localizadas
e reportadas em um relatório pré-definido, permitindo que você mova-as para grupos estáticos específicos e
continue com as tarefas de gerenciamento.
O RD Sensor consiste em um mecanismo de escuta passivo que detecta computadores que estão presentes na rede
e envia informações sobre eles para o Servidor ERA. O Servidor ERA então avalia se os PCs detectados na rede são
desconhecidos para o servidor ERA ou se já são gerenciados.
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Cada computador na estrutura da rede (domínio, LDAP, rede Windows) é adicionado automaticamente à lista de
computadores do Servidor ERA por meio de uma tarefa de sincronização de servidor. O uso do RD Sensor é uma
forma conveniente de localizar computadores que não estão no domínio ou outra estrutura de rede e adicioná-los
ao servidor ESET Remote Administrator. O RD Sensor lembrará dos computadores que já estão detectados e não
enviará as mesmas informações duas vezes.

1.2.6 Conector de dispositivo móvel
O Conector de dispositivo móvel é um aplicativo que permite que você gerencie dispositivos móveis e administre o
ESET Endpoint Security para Android.
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1.2.7 Cenários de implantação
Nos capítulos a seguir, abordaremos cenários de implantação para diferentes ambientes de rede. Para obter
instruções mais detalhadas, consulte o capítulo apropriado:
Servidor individual (pequenas empresas)
Alta disponibilidade (empresas)
Ramificações remotas com proxies

1.2.7.1 Servidor individual (pequenas empresas)
Para gerenciar pequenas redes (mil clientes ou menos), uma única máquina com Servidor ERA e todos os seus
componentes (servidor Web, banco de dados, etc. fornecidos) instalados nela geralmente é suficiente. Você pode
pensar nisso como um servidor individual ou instalação autônoma. Todos os clientes gerenciados são conectados
diretamente ao Servidor ERA via Agente ERA. O administrador pode conectar-se ao console da Web ERA via
navegador da Web de qualquer computador na rede ou executar o console da Web diretamente do Servidor ERA.
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1.2.7.2 Ramificações remotas com proxies
No caso de uma rede de médio porte (por exemplo, 10.000 clientes), é acrescentada uma camada adicional que
consiste em servidores de Proxy ERA. Os Agentes ERA são conectados ao servidor Proxy ERA; o motivo para a
inclusão do servidor Proxy ERA pode ser um link fraco para o site remoto (filial). No entanto, ainda é possível
conectar os Agentes ERA (localizados em um site remoto) diretamente ao servidor principal.
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1.2.7.3 Alta disponibilidade (empresas)
Para ambientes corporativos (por exemplo, 100 mil clientes), componentes ERA adicionais devem ser empregados.
Um deles é o RD Sensor, que ajuda a pesquisar sua rede e descobrir novos computadores. Outro acréscimo é uma
camada de servidores Proxy ERA. Os Agentes ERA são conectados ao servidor Proxy ERA, equilibrando assim a carga
no servidor principal, que é importante para desempenho. Com o uso dessa configuração também é possível
conectar os Agentes ERA diretamente ao servidor principal. Um banco de dados SQL também é implementado em
um agrupamento de failover para fornecer redundância.
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1.2.8 Exemplos de implantação prática
Para obter o melhor desempenho, recomendamos que você use o Microsoft SQL Server como o banco de dados ESET
Remote Administrator. Embora o ESET Remote Administrator seja compatível com MySQL, o uso do MySQL pode
afetar negativamente o desempenho do sistema ao trabalhar com grandes quantidades de dados, incluindo painéis,
ameaças e clientes. O mesmo hardware com Microsoft SQL Server é capaz de processar em torno de 10 vezes o
número de clientes que MySQL.
Para fins de teste, cada cliente armazena em torno de 30 logs no banco de dados. O Microsoft SQL Server usa
grandes quantidades de RAM para armazenar dados do banco de dados em cache, portanto recomendamos que você
tenha pelo menos tanta memória quanto Microsoft SQL Server em disco.
Não há uma forma fácil de calcular o valor exato de recursos usados pelo ESET Remote Administrator, pois os
recursos usados variarão dependendo de sua configuração de rede. A seguir estão os resultados de teste para
configurações comuns de rede:
Caso de teste - máximo de 5.000 clientes conectando-se ao Servidor ERA
Caso de teste - máximo de 100.000 clientes conectando-se ao Servidor ERA
Para atingir a configuração ideal para suas necessidades, recomendamos que você teste com um número menor de
clientes e hardware mais lento, e projete seus requisitos de sistema com base nos resultados de teste.
CASO DE TESTE (5.000 CLIENTES)
Hardware/software
Windows Server 2003 R2, arquitetura de processador x86
Microsoft SQL Server Express 2008 R2
Intel Core2Duo E8400 a 3 GHz
3 GB de RAM
Seagate Barracuda 7.200 RPM, 500 GB, 16 MB de cache, Sata 3,0 Gb/s
Resultados
O console da Web ERA é muito responsivo (menos de 5s)
Consumo de memória:
o Apache Tomcat 200 MB
o Servidor ERA 200 MB
o Banco de dados SQL Server 1 GB
Desempenho de replicação do servidor 10 replicações por segundo
Tamanho do banco de dados em disco 1 GB (5.000 clientes, cada um com 30 logs no banco de dados)
Para esse exemplo, o SQL Server Express 2008 R2 foi usado. Apesar de seus limites (10 GB de banco de dados, 1 CPU
e 1 GB de uso de RAM), essa configuração foi funcional e teve bom desempenho. O uso do SQL Server Express é
recomendado para servidores com menos de 5.000 clientes. Você pode implantar o SQL Server Express inicialmente
e atualizar para o Microsoft SQL Server (versão completa) quando um banco de dados maior se tornar necessário.
Esteja ciente de que versões Express anteriores (< 2008 R2) têm um limite de tamanho de banco de dados de 4 GB
em disco.
O desempenho de replicação de servidor define um intervalo de replicação para clientes. 10 replicações por
segundo resultarão em 600 replicações por minuto. Então, em um caso ideal, o intervalo de replicação em todos os
5.000 clientes deveria ser definido em 8 minutos; no entanto, isso incorreria em uma carga de 100% no servidor;
portanto, seria necessário um intervalo maior nesse caso. Nesse exemplo, recomenda-se um intervalo de replicação
de 20 a 30 minutos.
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CASO DE TESTE (100.000 CLIENTES)
Hardware/software
Windows Server 2012 R2 Datacenter, arquitetura de processador x64
Microsoft SQL Server 2012
Intel Xeon E5-2650v2 a 2,60 GHz
64 GB de RAM
Adaptador de rede Intel NIC/PRO/1000 PT Dual
2x Micron RealSSD C400 Unidades SSD, 256 GB (um para sistema+software, outro para arquivos de dados SQL
Server)
Resultados
O Web Console é responsivo (menos de 30s)
Consumo de memória
o Apache Tomcat 1 GB
o Servidor ERA 2 GB
o Banco de dados SQL Server 10 GB
Desempenho de replicação do servidor 80 replicações por segundo
Tamanho do banco de dados em disco 10 GB (100.000 clientes, cada um com 30 logs no banco de dados)
Nesse caso, escolhemos instalar todos os componentes (Apache Tomcat + Web Console, Servidor ERA, SQL Server)
em uma máquina para testar a capacidade do Servidor ERA.
O grande número de clientes resultou em maior memória e uso de disco do Microsoft SQL Server. O SQL Server
armazena em ache praticamente todo o banco de dados armazenado em memória para melhor desempenho. O
Apache Tomcat (Web Console) e o Servidor ERA armazenam dados em cache também, o que explica o uso
aumentado de memória nesse exemplo.
O Servidor ERA tem capacidade para atender 80 replicações por segundo (288.000 por hora). Então, em um caso
ideal, o intervalo de replicação em todos os 100.000 clientes deveria ser definido a aproximadamente cada 30
minutos (carregamento de 200.000 replicações por hora), mas isso resultaria em uma carga de 100% no servidor;
portanto, o melhor intervalo de replicação a usar seria de 1 hora (100.000 replicações por hora).
O uso de dados de rede depende do número de logs coletados por clientes. Nesse teste, esse número foi em torno
de 20 KB por replicação; portanto, 80 replicações por segundo nos dão aproximadamente 1600 KB/s (20 Mbit/s) de
velocidade de rede.
Nesse exemplo, usamos um único cenário de servidor. A carga de CPU e rede será mais bem distribuída ao usar
vários proxies ERA (quanto mais, melhor). Isso distribuirá a carga de rede e de CPU ao atender replicações de
cliente. É bom distribuir carga de rede, especialmente para clientes em locais distantes. O intervalo de replicação de
proxy para o servidor pode ser realizado durante o horário não comercial, quando a velocidade de rede de locais
distantes é melhor.

1.3 Produtos e idiomas compatíveis
ESET Remote Administrator é capaz de implementar, ativar ou gerenciar os produtos ESET a seguir:
Versão do
produto

Método de ativação

ESET Endpoint Security para Windows

6.x & 5.x

6.x - Chave de licença
5.x - Nome de usuário/senha

ESET Endpoint Antivirus para Windows

6.x & 5.x

Gerenciável via o ESET Remote Administrator 6

ESET Endpoint Security para OS X
ESET Endpoint Antivirus para OS X
ESET Endpoint Security para Android

6.x
6.x
2.x

6.x - Chave de licença
5.x - Nome de usuário/senha
Chave de licença
Chave de licença
Chave de licença
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Gerenciável via o ESET Remote Administrator 6
ESET File Security para Windows Server
ESET File Security para Microsoft Windows Server
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition para Mac OS X
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition para Linux Desktop
ESET Mail Security para Microsoft Exchange Server
ESET Mail Security para IBM Lotus Domino
ESET Security para Microsoft Windows Server Core
ESET Security para Microsoft SharePoint Server
ESET Security para Kerio
ESET NOD32 Antivirus Business Edition
ESET Smart Security Business Edition

Versão do
produto

Método de ativação

6.x
4,5.x
4.x
4.x
4,5.x
4,5.x
4,5.x
4,5.x
4,5.x
4.2.76
4.2.76

Chave de licença
Nome de usuário/senha
Nome de usuário/senha
Nome de usuário/senha
Nome de usuário/senha
Nome de usuário/senha
Nome de usuário/senha
Nome de usuário/senha
Nome de usuário/senha
Nome de usuário/senha
Nome de usuário/senha

OBSERVAÇÃO: Versões dos produtos do Windows Server anteriores àquelas exibidas na tabela acima não podem ser
gerenciadas no momento usando o ESET Remote Administrator.
Idiomas compatíveis
Nome
Inglês (Estados Unidos)
Árabe (Egito)
Chinês simplificado
Chinês tradicional
Croata (Croácia)
Tcheco (República
Tcheca)
Francês (França)
Francês (Canadá)
Alemão (Alemanha)
Italiano (Itália)
Japonês (Japão)
Coreano (Coréia)
Polonês (Polônia)
Português (Brasil)
Russo (Rússia)
Espanhol (Chile)
Espanhol (Espanha)
Eslovaco (Eslováquia)
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Código
en-US
ar-EG
zh-CN
zh-TW
hr-HR
cs-CZ
fr-FR
fr-FC
de-DE
it-IT
ja-JP
ko-KR
pl-PL
pt-BR
ru-RU
es-CL
es-ES
sk-SK

2. Requisitos do sistema
Há uma definição de pré-requisitos de hardware, banco de dados e software que devem ser atendidos para a
instalação do ESET Remote Administrator.

2.1 Hardware
Para uma operação sem interrupções do ESET Remote Administrator, o sistema deve atender aos seguintes
requisitos de hardware:
Memória
Disco rígido
Processador
Conexão de rede

4 GB de RAM
Pelo menos 20 GB de espaço livre
Dual-Core, 2,0 GHz ou mais veloz
1 Gbit/s

2.2 Banco de dados
O ESET Remote Administrator é compatível com dois tipos de servidores de banco de dados:
Microsoft SQL Server (inclusive as edições Express e non-Express) 2008, 2008 R2, 2012, 2014
MySQL (versão 5.5 e mais recentes)
Você pode especificar o servidor de banco de dados que deseja usar quando instalar o Servidor ou o Proxy. O
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express está instalado por padrão e faz parte do pacote de instalação. Observe que o
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express tem um limite de tamanho de banco de dados de 10 GB e não pode ser
instalado em um Controlador de Domínio, por exemplo, se você usar o Microsoft SBS, recomendamos que instale o
ESET Remote Administrator em outro servidor ou não selecione o componente SQL Server Express durante a
instalação (isso requer que você use um SQL ou MySQL Server para executar o banco de dados ERA).
Se você decidir usar o Microsoft SQL Server, a versão mais antiga compatível é a Microsoft SQL Server 2008. Você
pode usar um Microsoft SQL Server existente em execução em seu ambiente, mas ele deve atender aos requisitos
mínimos.
OBSERVAÇÃO: O Servidor ERA e o Proxy ERA não usam um backup integrado; portanto, recomendamos que você
faça backup do servidor de banco de dados para evitar a perda de dados.
Requisitos de hardware de servidor de banco de dados:
Memória
Disco rígido
Velocidade do processador

Tipo de processador

1 GB de RAM
Pelo menos 10 GB de espaço livre
Processador x86: 1,0 GHz
Processador x64: 1,4 GHz
Observação: Um processador de 2,0 GHz ou mais veloz é recomendado para
desempenho ideal.
Processador x86: Processador compatível com Pentium III ou mais veloz
Processador x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon com suporte Intel
EM64T, Intel Pentium IV com suporte EM64T
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2.3 Sistemas operacionais compatíveis
As seções a seguir descrevem quais versões de sistema operacional são compatíveis no Windows, Linux e Mac OS
por um componente específico do ESET Remote Administrator.

2.3.1 Windows
A tabela a seguir mostra os sistemas operacionais compatíveis para cada componente do ESET Remote
Administrator. Também é possível instalar o Servidor ERA, Proxy ERA e MDM em um sistema operacional do cliente
(*Microsoft Windows 7, 8 , 8.1), apenas para fins de avaliação.
Sistema operacional

Servidor

Agente

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

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
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X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

* Componentes ERA sendo executados nos sistemas operacionais do cliente (apenas para fins de avaliação).
** Microsoft SQL Server Express incluso com o Microsoft Small Business Server (SBS) não é compatível com o ESET
Remote Administrator. Se quiser executar seu banco de dados ERA no SBS, é preciso usar uma versão mais recente
do Microsoft SQL Server. Para mais detalhes e instruções consulte Instalação no Windows SBS / Essentials.
Em sistemas mais antigos, por exemplo, Windows Server 2003, a criptografia de protocolo pode não ser totalmente
compatível por parte do sistema operacional. Portanto, o TLS 1.0 será usado em vez do TLS 1.2 (o TLS 1.0 é
considerado menos seguro do que versões recentes). Essa situação também pode ocorrer quando o sistema
operacional é compatível com o TLS 1.2, mas o cliente não. Nesse caso, a comunicação ocorre usando o TLS1.0. Se
você precisar de uma comunicação mais segura, sugerimos que use sistemas operacionais e clientes mais recentes
(Windows Server 2008 R2 e versões mais recentes para servidores, e Windows Vista e mais recentes para clientes).
OBSERVAÇÃO: É possível instalar o em um sistema operacional de desktop e implantar o equipamento virtual. Isso
permite que você execute o ESET Remote Administrator em um sistema operacional sem servidor sem a
necessidade de ESXi.
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2.3.2 Linux
Sistema operacional

Servidor

Agente

Proxy

RD Sensor

MDM

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
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

CentOS 5 x86
CentOS 5 x64
CentOS 6 x86
CentOS 6 x64
CentOS 7 x86
CentOS 7 x64

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

SLED 11 x86
SLED 11 x64
SLES 11 x86
SLES 11 x64

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

OpenSUSE 13 x86
OpenSUSE 13 x64

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Debian 7 x86
Debian 7 x64

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Fedora 19 x86
Fedora 19 x64
Fedora 20 x86
Fedora 20 x64

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Ubuntu 12.04 LTS x86 Desktop
Ubuntu 12.04 LTS x86 Server
Ubuntu 12.04 LTS x64 Desktop
Ubuntu 12.04 LTS x64 Server
Ubuntu 14.04 LTS x86 Desktop
Ubuntu 14.04 LTS x86 Server
Ubuntu 14.04 LTS x64 Desktop
Ubuntu 14.04 LTS x64 Server
RHEL 5 x86
RHEL 5 x64
RHEL Server 6 x86
RHEL Server 6 x64
RHEL Server 7 x86
RHEL Server 7 x64

2.3.3 OS X
Sistema operacional
OS X 10.7 Lion
OS X 10.8 Mountain Lion
OS X 10.9 Mavericks
OS X 10.10 Yosemite

Agente
X
X
X
X

OBSERVAÇÃO: O OS X é compatível somente como cliente. O Servidor ERA não pode ser instalado no OS X.
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2.4 Portas usadas
Os gráficos a seguir relacionam todas as portas de comunicação de rede possíveis usadas quando o ESET Remote
Administrator e seus componentes estiverem instalados na sua infraestrutura. Outros tipos de comunicação
ocorrem por meio dos processos nativos de sistema operacional (por exemplo, NetBIOS por meio de TCP/IP).
Servidor ERA:
Protocolo Porta

Uso

Descrições

TCP

2222

ERA Server escuta

Comunicação entre clientes e ERA Server

TCP

2223

ERA Server escuta

Comunicação entre ERA Web Console e ERA
Server, usada para instalação Assistida

UDP

1237

Transmissão

Chamada para acordar

Uso

Descrições

ERA Web Console:
Protocolo Porta
TCP

2223

Web Console

TCP

443

Web Console SSL HTTP

Proxy ERA:
Protocolo Porta

Uso

Descrições

TCP

3128

Proxy HTTP (cache de atualização)

TCP

2222

Proxy

Agente ERA:
Protocolo Porta

Uso

Descrições

TCP

139

Porta de destino do ponto de
vista do ERA Server

Usando o compartilhamento ADMIN$

TCP

445

Porta de destino do ponto de
vista do ERA Server

Acesso direto a recursos compartilhados usando
TCP/IP durante a instalação remota (uma
alternativa para TCP 139)

UDP

137

Porta de destino do ponto de
vista do ERA Server

Resolução de nome durante a instalação remota

UDP

138

Porta de destino do ponto de
vista do ERA Server

Procurar durante a instalação remota

Conector de dispositivo móvel:
Protocolo Porta

Uso

Descrições

TCP

9980

Inscrição de dispositivo móvel

Porta de inscrição

TCP

9981

Comunicação com ERA

O Conector de dispositivo móvel é conectado ao
Servidor ERA

As portas predefinidas 2222 e 2223 podem ser alteradas se já estiverem em uso por outros aplicativos.
OBSERVAÇÃO: Todas as portas acima não devem ser usadas por outros aplicativos. Caso contrário, isso pode causar
problemas.
OBSERVAÇÃO: Certifique-se de configurar o firewall dentro de sua rede para permitir a comunicação através das
portas listadas acima.
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3. Processo de instalação
a instalação do ESET Remote Administrator pode ser realizada de diferentes maneiras. Escolha o tipo de instalação
que mais bem se adapta às suas necessidades e ambiente. O método mais simples, o instalador ESET Remote
Administrator (ERA) (instalação de pacote completa) permite que você instale o ESET Remote Administrator e seus
componentes em uma máquina individual. A instalação de componentes permite a instalação de diferentes
componentes do ESET Remote Administrator em diferentes máquinas. Isso oferece a você mais liberdade para
personalizar sua instalação: você pode instalar cada componente em qualquer máquina que desejar, desde que
atenda aos requisitos do sistema. A implantação em um Equipamento virtual está disponível para usuários que
queiram executar o ERA em um ambiente virtualizado.
Os instaladores do ESET Remote Administrator estão disponíveis em diferentes formas. Eles estão disponíveis na
seção download do site da ESET em Gerenciamento remoto (clique no sinal + para expandir a categoria). Aqui, você
pode fazer download do seguinte:
O pacote do instalador ERA em um formato compactado
Instaladores separados para cada componente
Equipamento virtual (arquivo OVA)
Uma imagem ISO que contém todos os instaladores do ESET Remote Administrator (incluindo os acima)
Para instalar o ESET Remote Administrator, siga estas etapas:
1. Certifique-se de que todos os Requisitos estão cumpridos.
2. Escolha ou a Instalação de pacote (Instalador ERA tudo em um) ou Instalação de componente no seu sistema
operacional Windows ou Linux. Alternativamente, você pode usar o Equipamento virtual ao implementar o
arquivo OVA.
3. Faça download do instalador apropriado, seja pacote do instalador para instalação de pacote ou instaladores
separados para cada componente que pretende instalar. Você também pode fazer download do arquivo OVA do
equipamento virtual ou de uma imagem ISO que contém todos os instaladores do ESET Remote Administrator.
4. Realize a instalação de acordo com as instruções de instalação que serão abordadas nos próximos capítulos.
5. Se necessário, instale componentes opcionais (Servidor proxy ERA, Sensor RD, Conector de dispositivo móvel)
Assim que concluir o processo de instalação, você poderá conectar o Servidor ERA usando o console da Web ERA e
realizar as primeiras etapas para configurá-lo para começar a usar o ESET Remote Administrator.
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3.1 Instalação de pacote
A instalação de pacote do ERA (instalador completo) está disponível somente para sistemas operacionais Windows e
é uma forma conveniente de instalar todos os componentes ERA usando um assistente de instalação simples.
Quando executar o pacote de instalação, você terá duas opções:
Instalação do Servidor do Remote Administrator
Instalação do Proxy do Remote Administrator
Instalação do Servidor do Remote Administrator
Use as instruções escritas abaixo, assista nosso vídeo de instruções da Base de conhecimento ou visite nosso Artigo
da Base de conhecimento para instruções ilustradas passo-a-passo para concluir a instalação usando o instalador
Tudo-em-um.
1. Clique duas vezes no pacote de instalação para iniciar a instalação. Selecione Servidor do Remote Administrator.
OBSERVAÇÃO: Se quiser instalar o ERA em um ambiente de Agrupamento de Failover, uma instalação de
componentes é necessária.
2. Selecione os componentes que deseja instalar. Se você não tiver um servidor de banco de dados, poderá instalar
o Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, que é incluído no pacote de instalação. Observe que o Microsoft SQL
Server 2008 R2 Express tem um limite de tamanho de 10 GB para banco de dados. Também é possível instalar o
console da Web ERA, Conector de dispositivo móvel, Proxy Apache HTTP e Rogue Detection Sensor usando o
método de instalação de pacote.
3. Insira uma Chave de licença válida ou escolha Ativar depois.
4. Se você estiver usando um banco de dados SQL Express, a conexão com o banco de dados será verificada e você
será solicitado a inserir uma senha para o console da Web ERA (Etapa 8) assim como sua senha de certificado
(Etapa 10).
5. Se você estiver usando outro sistema de banco de dados: Selecione Conta de serviço de usuário. Essa conta será
usada para executar o Serviço de servidor ESET Remote Administrator. As opções disponíveis são:
a. Conta de serviço de rede
b. Usuário especificado: DOMÍNIO/NOME DE USUÁRIO
6. Conecte-se a um banco de dados. Todos os dados serão armazenados nele, da senha do Web Console a logs do
computador cliente.
a. Banco de dados: MySQL/MS SQL
b. Driver ODBC: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/SQL Server
c. Nome do host: Nome do host ou o endereço IP do servidor de banco de dados
d. A porta usada para conexão com o Servidor
e. Nome de usuário/senha do administrador do banco de dados
Essa etapa verificará sua conexão com o banco de dados. Se a conexão estiver OK, você poderá prosseguir para a
próxima etapa.
7. Selecione um usuário do ESET Remote Administrator que tenha acesso ao banco de dados. Você pode utilizar um
usuário existente ou criar um novo.
8. Insira uma senha para o acesso ao Web Console.
9. O ESET Remote Administrator utiliza certificados para a comunicação cliente-servidor. Você pode selecionar seus
próprios certificados ou o Servidor pode criar novos certificados para você.
10. Defina uma senha para sua Autoridade de certificação. Lembre-se de memorizar essa senha! Para criar uma
Autoridade de certificação para o ESET Remote Administrator, clique em Avançar. Como opção, especifique
informações adicionais sobre o certificado (isso não é obrigatório). Você pode deixar o campo Senha de
autoridade em branco, mas se inserir a senha certifique-se de lembrá-la.
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11. Clique em Instalar para instalar o Servidor ERA.
12. Quando a instalação for concluída, clique no link exibido no assistente de configuração para abrir o console da
Web (recomendamos favoritas este URL) e clique em Concluir.
OBSERVAÇÃO: Se a instalação terminar com o erro 2068052081, consulte o FAQ para soluções.
Instalação do Proxy do Remote Administrator
1. Inicie o pacote de instalação. Selecione Proxy do Remote Administrator.
2. Selecione os componentes que deseja instalar. Se você não tiver um servidor de banco de dados, poderá instalar
o Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, que é incluído no pacote de instalação. Observe que o Microsoft SQL
Server 2008 R2 Express tem um limite de tamanho de banco de dados de 10 GB. Você também pode instalar o RD
Sensor do pacote de instalação.
3. Conecte-se a um banco de dados:
a. Banco de dados: MySQL/MS SQL
b. Driver ODBC: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/SQL Server
c. Nome do host: Nome de host ou endereço IP do servidor de banco de dados
d. Porta usada para conexão com o Servidor
e. Nome de usuário/senha do administrador do banco de dados
Essa etapa verificará sua conexão com o banco de dados. Se a conexão estiver OK, você poderá prosseguir para a
próxima etapa.
4. Selecione uma porta de comunicação proxy. Por padrão, será usada a porta 2222.
5. Configure a conexão proxy como ESET Remote Administrator. Insira um Host do servidor (nome do host/endereço
IP do servidor) e a Porta do servidor (2222).
6. Selecione um certificado de mesmo nível e uma senha para esse certificado. Como opção, adicione uma
autoridade de certificação. Isso é necessário somente para certificados não assinados.
7. Como opção, selecione uma pasta na qual o Proxy será instalado e clique em Instalar.
8. O Agente ERA será instalado, assim como o Proxy.

3.1.1 Instalação no Windows SBS / Essentials
Certifique-se de que todos os Requisitos estão cumpridos, especialmente Sistema operacional compatível.
OBSERVAÇÃO: Algumas versões anteriores do Microsoft SBS incluem versões do Microsoft SQL Server Express não
compatíveis com o ESET Remote Administrator:
Microsoft SBS 2003 x86 SP2
Microsoft SBS 2003 x86 R2
Microsoft SBS 2008 x64 SP2
Se você tem qualquer uma das versões acima do Windows Small Business Server e quer instalar o banco de dados
ERA em um Microsoft SBS, é preciso usar uma versão mais recente do Microsoft SQL Server Express.
o Se você não tem o Microsoft SQL Express instalado em seu SBS, siga as etapas abaixo.
o Se você tem o Microsoft SQL Express instalado em seu SBS mas ele não está sendo usado, desinstale e siga as
etapas abaixo.
o Se você estiver usando uma versão do Microsoft SQL Server Express que veio com o SBS, migre seu banco de
dados para uma versão do SQL Express compatível com o servidor ERA. Para isso, faça backup dos seus bancos de
dados, desinstale sua instalação anterior do Microsoft SQL Server Express e siga as etapas abaixo para instalar
uma versão compatível do Microsoft SQL Server Express e restaurar os bancos de dados se necessário.
1. Faça download do pacote de instalação ERA em formato zip da seção download do site da ESET em
Gerenciamento remoto (clique em + para expandir a categoria).
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2. Descompacte o arquivo do instalador que você baixou na etapa um, abra a pasta de instalador e clique duas vezes
em SQLEXPR_x64_ENU.

O Centro de Instalação será iniciado, clique em Nova instalação ou adicionar recursos a uma instalação existente
para iniciar o Assistente de instalação.
OBSERVAÇÃO: Na etapa 8 do processo de instalação define o Modo de autenticação para Modo misturado
(autenticação do SQL Server e autenticação Windows).
OBSERVAÇÃO: Para instalar o Servidor ERA no SBS, é preciso permitir conexões TCP/IP ao SQL Server.
3. Instale o ESET Remote Administrator executando Setup.exe.
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4. Selecione os componentes que deseja instalar, certifique-se de desmarcar Microsoft SQL Server Express e clique
em Instalar.

28

3.2 Banco de dados
ESET Remote Administrator usa um banco de dados para armazenar dados do cliente. As seções a seguir detalham a
instalação, backup, atualização e migração do banco de dados do servidor ERA/Proxy:
Revise a compatibilidade do banco de dados e os requisitos do sistema para o servidor ERA.
Se você não tiver um banco de dados configurado para uso com o servidor ERA, o Microsoft SQL Server Express
está incluído com o instalador.
Se você usa o Microsoft Small Business Server (SBS) ou Essentials, recomendamos certificar-se de que todos os
requisitos são cumpridos e que você está usando um sistema operacional compatível. Quando todos os requisitos
forem cumpridos, siga as instruções de instalação para Windows SBS / Essentials para instalar o ERA nesses
sistemas operacionais.
Se você tiver o Microsoft SQL Server instalado em seu sistema, revise os requisitos para certificar-se de que sua
versão do Microsoft SQL Server é compatível com o ESET Remote Administrator. Se a sua versão do Microsoft SQL
Server não for compatível, atualize para uma versão compatível do SQL Server.

3.2.1 Backup do banco de dados do servidor
Todas as informações e configurações do ESET Remote Administrator estão armazenadas no banco de dados.
Recomendamos que você faça backup de seu banco de dados regularmente para evitar a perda de dados. Consulte a
seção apropriada a seguir de seu banco de dados:
MySQL
SQL Server
O backup também pode ser usado posteriormente ao migrar o ESET Remote Administrator para um novo servidor.
Se você quiser restaurar o backup do banco de dados, siga estas instruções:
MySQL
SQL Server

3.2.2 Atualização do servidor do banco de dados
Siga as instruções abaixo para atualizar uma instância existente do Microsoft SQL Server para uma versão mais
recente para uso com o servidor ERA ou banco de dados do Proxy ERA:
1. Pare todos os serviços do servidor ERA ou Proxy ERA em execução conectados ao servidor do banco de dados que
você vai atualizar. Além disso, interrompa qualquer outro aplicativo que possa estar se conectando à sua instância
do Microsoft SQL Server.
2. Faça backup de todos os banco de dados relevantes com segurança antes de continuar.
3. Realize a atualização do servidor do banco de dados de acordo com as instruções do fabricante do banco de
dados.
4. Inicie todos os serviços do servidor ERA ou Proxy ERA e verifique seus relatórios de traço para verificar se a
conexão do banco de dados está funcionando corretamente.
Consulte as páginas a seguir para mais informações específicas para seu banco de dados:
Atualizar SQL Server https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx (é possível clicar em Outras
versões para instruções para atualizar para uma versão específica do SQL Server)
Atualizar MySQL Server (para a versão 5.6) http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/upgrading.html
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3.2.3 Migração de banco de dados ERA
Clique no link adequado abaixo para instruções para migrar o servidor ERA ou banco de dados do Proxy ERA entre
instâncias diferentes do SQL Server (isso também é aplicável ao migrar para uma versão diferente do SQL Server ou
ao migrar para um SQL Server com host em uma máquina diferente):
Processo de migração para SQL Server
Processo de migração para MySQL Server

3.2.3.1 Processo de migração para SQL Server
Este processo de migração é o mesmo para o Microsoft SQL Server e o Microsoft SQL Server Express.
Para mais informações, consulte o seguinte artigo da Base de conhecimento Microsoft: https://
msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189624.aspx.
Pré-requisitos:
o As instâncias de origem e destino do SQL Server devem estar instaladas. Elas podem ter host em máquinas
diferentes.
o A instância do SQL Server de destino deve ser no mínimo da mesma versão que a instância de origem.
Desatualizar não é suportado!
o SQL Server Management Studio deve estar instalado. Se as instâncias do SQL Server estiverem em máquinas
diferentes, ele deve estar presente em ambas.
Migração:
1. Pare o Servidor ERA ou serviço do Proxy ERA.
2. Faça login na instância do SQL Server através do SQL Server Management Studio.
3. Crie um backup completo de banco de dados do banco de dados a ser migrado. Recomendamos especificar um
novo nome de definição de backup. Caso contrário, se a definição de backup já tiver sido usada, o novo backup
será anexado ao antigo, o que vai causar um arquivo de backup desnecessariamente grande.

4. Coloque o banco de dados de origem off-line, selecione Tarefas > Colocar off-line.
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5. Copie o arquivo de backup (.bak) criado na etapa 3 para um local que pode ser acessado pela instância do SQL
Server de destino. Pode ser necessário editar os direitos de acesso para o arquivo de backup do banco de dados.
6. Coloque o banco de dados de origem on-line novamente mas não inicie o servidor ERA ainda!
7. Faça login na instância do SQL Server de destino com o SQL Server Management Studio.
8. Restaure seu banco de dados na instância do SQL Server de destino.

9. Digite um nome para seu novo banco de dados no campo Para do banco de dados. Se preferir, é possível usar o
mesmo nome do seu banco de dados anterior.
10.Selecione Do dispositivo em Especificar a origem e localização do conjunto de backup a restaurar e em seguida
clique em … .
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11.Clique em Adicionar, vá até seu arquivo de backup e abra-o.
12. Selecione o backup mais recente possível para restaurar (o conjunto de backup pode ter vários backups).
13. Clique na página Opções do assistente de restauração. Opcionalmente, selecione Sobrescrever banco de dados
existente e certifique-se de que os locais de restauração para o banco de dados ( .mdf) e para o relatório ( .ldf)
estão corretos. Deixar os valores padrão inalterados vai usar os caminhos do seu SQL Server de origem, então
verifique esses valores.
o Se não tiver certeza de onde os arquivos DB estão armazenados na instância do SQL Server de destino, clique
com o botão direito em um banco de dados existente, selecione propriedades e clique na guia Arquivos. O
diretório onde o banco de dados está armazenado é exibido na coluna Caminho da tabela exibida abaixo.
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14.Clique em OK na janela do assistente de restauração.
15.Certifique-se de que o novo servidor de banco de dados tem a autenticação de SQL Server ativada. Clique com o
botão direito no servidor e clique em Propriedades. Vá para Segurança e verifique se o modo de Autenticação de
SQL Server e Windows está selecionado.

33

16.Crie um novo login do SQL Server (para servidor ERA/Proxy) no SQL Server de destino com a autenticação SQL
Server e mapeie o login para um usuário no banco de dados restaurado.
o Não execute a expiração de senha!
o Caracteres recomendados para nomes de usuário:
Letras ASCII minúsculas, números e o caractere sublinhado "_"
o Caracteres recomendados para senhas:
APENAS caracteres ASCII, incluindo letras ASCII maiúsculas e minúsculas, números, espaços, caracteres
especiais
o Não use caracteres que não ASCII como colchetes {} ou @
o Note que se você não seguir as recomendações de caracteres acima, você pode ter problemas de conectividade
de banco de dados ou vai precisar pular os caracteres especiais em etapas posteriores durante a modificação de
string de conexão de banco de dados. Regras de caracteres ignorados não estão incluídas neste documento.
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17.Mapeie o login para um usuário no banco de dados de destino. Na guia de mapeamento de usuário, certifique-se
de que o usuário do banco de dados tem os papéis: db_datareader, db_datawriter, db_owner.
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18.Para ativar os recursos do servidor de banco de dados mais recentes, altere o Nível de compatibilidade do banco
de dados restaurado para o mais recente. Clique com o botão direito no novo banco de dados e abra as
Propriedades do banco de dados.
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OBSERVAÇÃO: O SQL Server Management Studio não é capaz de definir níveis de compatibilidade posteriores do
que os da versão sendo usada. Por exemplo, o SQL Server Management Studio 2008 não consegue definir o nível de
compatibilidade para o SQL Server 2014.
19.Encontre o startupconfiguration.ini na máquina onde o servidor ERA/Proxy está instalado.
o Para Windows Vista e versões posteriores:
% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration
\startupconfiguration.ini
o Para versões anteriores do Windows:
% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData
\Configuration\startupconfiguration.ini
o Para Linux:
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
20.Altere o string de conexão de banco de dados no servidor ERA/Proxy startupconfiguration.ini
o Defina o endereço e porta do novo servidor de banco de dados.
o Configure o novo nome de usuário ERA e senha na string de conexão.
O resultado final deve ser parecido com:

DatabaseType=MSSQLOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=SQL Server;Server=localhost,1433;Uid=era_user1;Pwd={SecretPassword123

21.Inicie o servidor ERA/Proxy e verifique se o serviço do servidor ERA/Proxy está operando de forma adequada.
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3.2.3.2 Processo de migração para MySQL Server
Pré-requisitos:
o As instâncias de origem e destino do SQL Server devem estar instaladas. Elas podem ter host em máquinas
diferentes.
o Ferramentas MySQL devem estar disponíveis em no mínimo um dos computadores (mysqldump e cliente
mysql).
Links úteis:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/copying-databases.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldump.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql.html
Nos comandos, arquivos de configuração ou declarações SQL abaixo, substitua sempre:
SRCHOST com o endereço do servidor do banco de dados de origem
SRCROOTLOGIN com o login de usuário raiz do MySQL server de origem
SRCERADBNAME com o nome do banco de dados ERA de origem do qual fazer backup
BACKUPFILE com o caminho para o arquivo onde o backup será armazenado
TARGETHOST com o endereço do servidor de banco de dados de destino
TARGETROOTLOGIN com o login de usuário raiz do MySQL server de destino
TARGETERADBNAME com o nome do banco de dados ERA de destino (depois da migração)
TARGETERALOGIN com o nome de login para o usuário do novo banco de dados ERA no MySQL server de
destino
TARGETERAPASSWD com a senha para o novo usuário do banco de dados ERA no MySQL server de destino
Não é necessário executar as declarações SQL abaixo através da linha de comando. Se houver uma ferramenta de
interface gráfica do usuário disponível, é possível usar o aplicativo que você já conhece.
1. Pare os serviços do servidor ERA/Proxy.
2. Crie um backup completo do banco de dados do banco de dados ERA de origem (o banco de dados que você
planeja migrar):
mysqldump --host SRCHOST --disable-keys --extended-insert -u SRCROOTLOGIN -p SRCERADBNAME > BACKUPFILE

3. Prepare um banco de dados vazio no MySQL server de destino:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE DATABASE TARGETERADBNAME /*!40100 DEFAULT

OBSERVAÇÃO: Use o caractere de apóstrofe ' em vez da marca de citação " em sistemas Linux.
4. Restaure o banco de dados no MySQL server de destino para o banco de dados vazio preparado previamente:
mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p TARGETERADBNAME < BACKUPFILE

5. Crie um usuário de banco de dados ERA no MySQL server de destino:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE USER TARGETERALOGIN@'%' IDENTIFIED BY 'TA

Caracteres recomendados para TARGETERALOGIN:
Letras ASCII minúsculas, números e sublinha "_"
Caracteres recomendados para TARGETERAPASSWD:
Apenas caracteres ASCII, incluindo letras ASCII maiúsculas e minúsculas, números, espaços e caracteres
especiais
Não use caracteres que não ASCII, colchetes {} ou @
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Note que se você não seguir as recomendações de caracteres acima, você pode ter problemas de conectividade de
banco de dados ou vai precisar pular os caracteres especiais em etapas posteriores durante a modificação de string
de conexão de banco de dados. Regras de caracteres ignorados não estão incluídas neste documento.
6. Conceda os direitos de acesso adequados para o usuário do banco de dados ERA no MySQL server de destino:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=GRANT ALL ON TARGETERADBNAME.* TO TARGETERALOGIN

OBSERVAÇÃO: Use o caractere de apóstrofe ' em vez da marca de citação " em sistemas Linux.
7. Encontre o startupconfiguration.ini na máquina onde o servidor ERA/Proxy está instalado.
o Para Windows Vista e versões posteriores:
% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration
\startupconfiguration.ini
o Para versões anteriores do Windows:
% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData
\Configuration\startupconfiguration.ini
o Para Linux:
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
8. Altere o string de conexão de banco de dados no servidor ERA/Proxy startupconfiguration.ini
o Defina o endereço e porta do novo servidor de banco de dados
o Defina o nome de usuário e a senha
O resultado final deve ser parecido com:

DatabaseType=MySqlOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver;Server=TARGETHOST;Port=3306;User=TARGETERAL

9. Inicie o servidor ERA/Proxy e verifique se o serviço do servidor ERA/Proxy está operando de forma adequada.

3.3 Imagem ISO
Um arquivo de imagem ISO é um dos formatos nos quais você pode fazer download dos instaladores do ESET
Remote Administrator (categoria de instaladores completos). A imagem ISO contém o seguinte:
Pacote de instalador ERA
Instaladores separados para cada componente
A imagem ISO é útil quando você quer manter todos os instaladores do ESET Remote Administrator em um só local.
Ela também elimina a necessidade de download dos instaladores do site da ESET sempre que você precisar executar
a instalação. A imagem ISO também é útil de se ter quando você precisa instalar o ESET Remote Administrator em
uma máquina virtual.

3.4 Equipamento virtual
O Servidor ERA pode ser implantado em um ambiente VMware ou Microsoft Hyper-V. O equipamento virtual ERA é
fornecido como um arquivo OVA (Open Virtualization Appliance, equipamento de virtualização aberto). O arquivo
OVA é um modelo que é um sistema operacional CentOS 6.5 funcional. É possível usar o servidor ERA, Proxy ERA ou
ERA MDM usando o modelo adequado. Ao implantar um modelo OVF em VMware, siga as instruções do Assistente
de configuração para especificar a senha da sua conta de Administrador ERA e configurar a máquina virtual antes da
implantação. Assim que o equipamento for implantado, a máquina virtual é um ambiente completo com ESET
Remote Administrator pronto para ser usado.
Aplicações virtuais ERA são do tipo de família de hardware vmx-07 virtual, e são compatíveis com os VMware
Hypervisors a seguir:
o ESXi 5.0 e posterior
o Workstation 6.5 e posterior
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É possível usar o VMware Player ou Oracle VirtualBox em um sistema operacional de área de trabalho e implantar o
equipamento virtual usando esta configuração. Isso permite que você execute o ESET Remote Administrator em um
sistema operacional sem servidor sem a necessidade de ESXi de nível empresarial. Isto é aplicável apenas ao
arquivo ERA_Server.ova.
Como implantar um modelo OVF no cliente vSphere
1. Conecte ao seu servidor vCenter usando o cliente vSphere (não conecte diretamente no servidor ESXi).
2. Clique em Arquivo na barra de menu superior e selecione Implementar Modelo OVF.
3. Clique em Procurar e vá até o arquivo OVA que você baixou do site ESET e clique em Abrir. Dependendo de qual
componente você deseja implantar, use o arquivo ERA_Server.ova, ERA_Proxy.ova ou ERA_MDM.ova.
4. Clique em Avançar na janela de Detalhes de modelo OVF.
5. Leia e aceite o contrato de licença de usuário final (EULA).
6. Siga as instruções na tela para concluir a instalação e especificar as seguintes informações sobre seu cliente
virtual:
- Nome e local
- Host/Agrupamento
- Pool de recursos
- Armazenamento
- Formato de disco
- Mapeamento de rede
6. Na página Propriedades, especifique um Nome do host (este será seu nome de host do Servidor ERA ou Proxy
ERA) e Senha. Essa senha é importante, pois será usada em todos os componentes ERA - banco de dados ERA,
Servidor ERA e console da Web ERA - bem como para acesso à sua máquina virtual ERA (CentOS).
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7. O restante dos campos são opcionais; você pode especificar seus detalhes de Domínio do Windows que são úteis
para a sincronização de grupo estático. Você também pode definir as propriedades de rede.

8. Clique em Avançar, analise o resumo de implementação e clique em Concluir. O processo criará automaticamente
uma máquina virtual com as configurações especificadas. Assim que a VM for criada com êxito, você poderá ligála.
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9. Quando abrir seu console VMware depois de implantar o ERA, você verá as seguintes informações com o URL do
ERA console da Web no formato https://[endereço IP]:8443. Digite o URL exibido em seu navegador da Web para
efetuar login no Console da web ERA (use a senha que você especificou na etapa 6).

OBSERVAÇÃO: Recomendamos que você configure funções e permissões do vCenter de forma que os usuários
VMware não consigam acessar a máquina virtual ERA. Isso impedirá que usuários façam violações com a VM ERA.
Não há necessidade de usuários ERA acessarem o VM. Para gerenciar o acesso ao próprio ESET Remote
Administrator, use Direitos de acesso dentro do console da Web ERA.
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3.4.1 VMware Player
Como implantar um modelo OVF no VMware Player
Recomendamos que você use a versão mais recente do VMware Player.
1. Selecione Arquivo > Abrir uma Máquina virtual.
2. Vá até o arquivo OVA ( ERA_Server.ova) que você baixou do site ESET. Clique em Abrir.
3. Forneça um nome e caminho de armazenamento local para a nova máquina virtual e clique em Importar.
4. Leia e aceite o contrato de licença de usuário final (EULA) se você concordar com ele.
5. Uma vez que o Equipamento esteja implementado, ligue sua energia. As informações seguintes serão exibidas:

6. É preciso modificar o ovf.xml arquivo de configuração para incluir os detalhes de conexão de banco de dados, etc.
Para fazer isso, siga as instruções na tela.
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3.4.2 Oracle VirtualBox
Implementando um arquivo OVA no VirtualBox
Recomendamos que você use a versão mais recente do VirtualBox.
1. Clique em Arquivo e selecione Importar Equipamento....
2. Clique em Procurar e vá até o arquivo OVA ( ERA_Server.ova) que você baixou do site ESET e clique em Abrir.
Clique em Avançar.
3. Revise as configurações do seu aparelho e clique em Importar.
4. Leia e aceite o contrato de licença de usuário final (EULA) se você concordar com ele.
5. Uma vez que o Equipamento esteja implementado, ligue sua energia. As informações seguintes serão exibidas:

6. É preciso modificar o ovf.xml arquivo de configuração para incluir os detalhes de conexão de banco de dados, etc.
Para fazer isso, siga as instruções na tela.

3.4.3 Microsoft Hyper-V
Implementando um arquivo OVA no Microsoft Hyper-V
1. Extrair os arquivos (que você baixou do site da ESET) do arquivo do aplicativo virtual ( ERA_Server.ova) usando um
utilitário como o Tar ou o 7-Zip. Você verá um número de arquivos extraídos, incluindo .vmdk (por exemplo
ERA_Server-disk1.vmdk ).
2. Faça o download e instale o Microsoft Virtual Machine Converter 3.0 http://www.microsoft.com/en-us/
download/details.aspx?id=42497.
3. Certifique-se de ter o Windows PowerShell 3.0 (ou posterior) disponível em seu sistema, especialmente no
Windows 7. Para isso, siga as instruções abaixo:
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a.
b.
c.
d.

abra o prompt de comando do Windows (cmd.exe).
digite powershellno prompt de comando e pressione Enter.
No PowerShell, digite $PSVersionTable e pressione Enter.
Se PSVersion 3.0 (ou posterior) for exibido, vá para a etapa 5. Se não, faça o download e instale o Windows
Management Framework 3.0 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595.
e. Repita as etapas a-c para verificar se o Powershell 3.0 ou posterior está instalado e pule para a etapa 5.
4. Execute o PowerShell e execute os comandos nas etapas a seguir.
5. Execute o comando Importar módulo:
import-Module 'C:\Program Files\Microsoft Virtual Machine Converter\MvmcCmdlet.psd1'

6. Para confirmar que a importação foi bem-sucedida, revise os módulos importados usando o comando a seguir:
get-command -Module mvmccmdlet

7. Converta o disco .vmdk extraído na etapa 1. ( ERA_Server-disk1.vmdk se você estiver implementando o Servidor
ERA):
a. No Windows 7, é preciso usar o formato VHD format:
ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath <path>\ERA_Server-disk1.vmdk DestinationLiteralPath <output-dir> -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhd

b. No Windows 8 e posterior, é possível usar o formato VHDX:
ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath <path>\ERA_Server-disk1.vmdk DestinationLiteralPath <output-dir> -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhdx

8. Conectar ao Hyper-V.
9. Crie uma nova máquina virtual (Geração 1) com no mínimo 4 núcleos e 4 GB de RAM. Essa máquina virtual vai usar
o disco que você converteu na etapa 7.

3.5 Agrupamento de failover - Windows
Abaixo estão as etapas de alto nível necessárias para instalar o ESET Remote Administrator em um ambiente de
Agrupamento de failover:
1. Criar um agrupamento de failover. Ele deve ter um disco compartilhado, endereço IP e nome de agrupamento.
a. Instruções para criar um agrupamento de failover no Windows Server 2012
b. Instruções para criar um agrupamento de failover no Windows Server 2008
2. Instale o Servidor ERA e o Agente ERA no nó ativo. Escolha o disco compartilhado como o armazenamento de
dados do aplicativo.
3. Altere o nó ativo e repita a etapa 2.
4. No gerente de configuração de agrupamento crie 2 serviços de agrupamento: Agente ERA e servidor ERA.
5. Defina as dependências adequadas: os serviços devem começar logo depois dos recursos da etapa 1 serem
inicializados. Além disso, o Agente ERA deve ser dependente do Servidor ERA.
6. O Banco de dados e o Servidor da web não são compatíveis em um agrupamento.
OBSERVAÇÃO: Não é possível instalar um Servidor ERA em um Agrupamento de Failover através do instalador ERA.
Para instalar o ESET Remote Administrator em um agrupamento de failover, execute uma instalação de
componente.
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3.6 Agrupamento de failover - Linux
O seguinte refere-se a instalação do ESET Remote Administrator e configuração em um agrupamento de alta
disponibilidade Red Hat.
Suporte de agrupamento Linux
Pré-requisitos
Escopo
Etapas de instalação
Suporte de agrupamento Linux
Componentes ESET Remote Administrator Server ou Proxy ERA podem ser instalados no agrupamento Red Hat Linux
6 e mais recente. Um agrupamento de failover só é compatível no modo ativo/passivo com o gerenciador de
agrupamento rgmanager.
Pré-requisitos
O agrupamento ativo/passivo deve ser instalado e configurado. Apenas um nó pode estar ativo em cada
momento, outros nós precisam estar em espera. O balanceamento de carga não é suportado.
Armazenamento compartilhado - iSCSI SAN, NFS e outras soluções são compatíveis (qualquer tecnologia ou
protocolo que fornece acesso baseado em bloqueio ou arquivo ao armazenamento compartilhado, e faz o
dispositivo compartilhado aparecer como um dispositivo conectado de forma local em um sistema operacional). O
armazenamento compartilhado deve poder ser acessado a partir de cada nó ativo no agrupamento, e o sistema de
arquivo compartilhado deve ser iniciado adequadamente (por exemplo, usando um sistema de arquivo EXT3 ou
EXT4).
Os add-ons HA a seguir são necessários para o gerenciamento do sistema:
o rgmanager
o Conga
rgmanager é o empilhamento de agrupamento tradicional do Red Hat HA. É um componente obrigatório.
A interface gráfica do usuário Conga é opcional. O agrupamento de failover pode ser gerenciado sem ele, mas
recomendamos que ele seja instalado para o melhor desempenho. Neste guia assumimos que ele está instalado.
Fencing deve ser configurado corretamente para evitar a corrupção de dados. O administrador de agrupamento
deve configurar o cercamento, se ele já não estiver configurado.
Se você ainda não tem um agrupamento em operação, é possível usar o guia seguinte para configurar um
agrupamento de failover de alta disponibilidade (ativo/passivo) no Red Hat: Administração de agrupamento Red Hat
Enterprise Linux 6.
Escopo
Componentes do ESET Remote Administrator que podem ser instalados em um agrupamento Red Hat Linux HA:
Servidor ERA com Agente ERA
Proxy ERA com Agente ERA
OBSERVAÇÃO: O Agente ERA deve estar instalado, caso contrário o serviço do agrupamento ERA não será executado.
OBSERVAÇÃO: A instalação do banco de dados ERA ou do Console da web ERA em um agrupamento não é
compatível.
O exemplo de instalação a seguir é para um agrupamento de 2 nós. Porém, é possível instalar o ESET Remote
Administrator em um agrupamento de vários nós usando este exemplo apenas como referência. Os nós de
agrupamento neste exemplos são chamados de nó 1 e nó 2.
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Etapas de instalação
1. Instale o Servidor ERA ou Proxy ERA e então o Agente ERA no nó1. Durante a instalação do Agente ERA, ao usar o
comando --hostname=, você tem a opção de especificar localhost (não use endereço IP ou o nome de host real
daquele nó em particular). Alternativamente, você pode especificar o endereço IP externo ou nome do host da
interface do agrupamento.
Observe que o nome de host no certificado de Servidor ou Proxy deve ter o IP externo (ou nome de host) da
interface do agrupamento (não o IP local ou nome de host do nó).
Durante a instalação do Agente ERA, ao usar o comando --hostname=command, você tem as opções a seguir:
o Você pode especificar o endereço IP externo ou nome do host da interface do agrupamento.
o Alternativamente, é possível especificar o host local (não o endereço IP ou o nome de host daquele nó em
particular). Neste caso o Servidor ERA ou nome de host do certificado do Proxy ERA deve ter também o host
local.
2. Pare e desative o Agente ERA e o Servidor ERA (ou Proxy ERA) de serviços Linux usando os comandos a seguir:
chkconfig eraagent off
chkconfig eraserver off
service eraagent stop
service eraserver stop

3. Monte o armazenamento compartilhado no nó 1. Neste exemplo o armazenamento compartilhado é montado
em /usr/share/erag2cluster.
4. Em /usr/share/erag2cluster, crie os diretórios a seguir:
/usr/share/erag2cluster/etc/opt
/usr/share/erag2cluster/opt
/usr/share/erag2cluster/var/log
/usr/share/erag2cluster/var/opt
5. Mova os recursos dos diretórios a seguir para os destinos exibidos abaixo (origem > destino):
Mover pasta:
/etc/opt/eset
/opt/eset
/var/log/eset
/var/opt/eset

Mover para:
/usr/share/erag2cluster/etc/opt/
/usr/share/erag2cluster/opt/
/usr/share/erag2cluster/var/log/
/usr/share/erag2cluster/var/opt/

6. Criar links simbólicos:
ln -s /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset /etc/opt/eset
ln -s /usr/share/erag2cluster/opt/eset /opt/eset
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/log/eset /var/log/eset
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset /var/opt/eset
7. Desmonte o armazenamento compartilhado no nó 1, monte-o no mesmo diretório onde você montou o nó 1 (/
usr/share/erag2cluster) no nó 2.
8. No nó 2, crie os links simbólicos a seguir:
ln -s /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset /etc/opt/eset
ln -s /usr/share/erag2cluster/opt/eset /opt/eset
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/log/eset /var/log/eset
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset /var/opt/eset
9. Copie o script eracluster_server ( eracluster_proxy) para /usr/share/cluster.
Os scripts eracluster_server ( eracluster_proxy) estão localizados no diretório de configuração do Servidor
ERA ou Proxy ERA.
As etapas a seguir são realizadas na interface gráfica do usuário da Administração de Agrupamento Conga:
10. Crie um grupo de serviço, por exemplo EraService.
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O serviço de agrupamento ESET Remote Administrator precisa de três recursos: Endereço IP, sistema de arquivo e
script.
11. Criar os recursos de serviço necessários.
Adicionar um endereço IP, sistema de arquivo e recursos de script.
O recurso do sistema de arquivo deve apontar para o armazenamento compartilhado.
O ponto de montagem do recurso do sistema de arquivos deve ser definido em /usr/share/erag2cluster.
O parâmetro “Caminho completo para o arquivo de script” do Recurso de script deve estar configurado para /
usr/share/cluster/eracluster_server (ou /usr/share/cluster/eracluster_proxy)
12. Adicione os recursos acima ao grupo EraService.

3.7 Instalação de componente no Windows
Na maioria dos cenários de instalação, você precisa instalar vários componentes do ESET Remote Administrator em
diferentes máquinas para acomodar diversas arquiteturas de rede, atender aos requisitos de desempenho ou por
outros motivos. Pacotes de instalação para componentes individuais estão disponíveis para esse tipo de instalação.
Principais componentes
Servidor ERA
Console da Web ERA
Agente ERA (precisa estar instalado nos computadores do cliente, opcional no Servidor ERA)
Componentes opcionais
Proxy ERA
RD Sensor
Conector de dispositivo móvel
Proxy Apache HTTP
Se for preciso atualizar seu ESET Remote Administrator para a versão mais recente (6.x) veja nosso artigo da Base de
conhecimento.

3.7.1 Instalação de servidor - Windows
Para instalar o componente Servidor ERA no Windows, siga estas etapas:
1. Certifique-se de que todos os pré-requisitos sejam atendidos.
2. Execute o instalador do Servidor ERA e aceite o EULA se você concordar com ele.
OBSERVAÇÃO: Se você estiver instalando um Servidor ERA em um agrupamento de failover, marque a caixa de
seleção ao lado de Esta é uma instalação de agrupamento. Caso contrário, deixe esta caixa de seleção vazia.
3. Se estiver instalando em um agrupamento de failover, especifique o Caminho de dados de aplicativo
personalizado para apontar para um armazenamento compartilhado do agrupamento. Os dados devem ser
armazenados em um local que possa ser acessado por todos os nós dentro do agrupamento.
4. Insira uma Chave de licença ERA válida ou escolha Ativar mais tarde.
5. Selecione uma Conta de serviço de usuário. Essa conta será usada para executar o Serviço de servidor ESET
Remote Administrator. As opções disponíveis são:
Conta de serviço de rede
Usuário especificado: DOMÍNIO/NOME DE USUÁRIO
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4. Conecte-se a um banco de dados. Todos os dados são armazenados aqui (senha do console da Web ERA,
relatórios do computador cliente, etc.):
Banco de dados: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via autenticação do Windows
Driver ODBC: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL
Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 para SQL Server
Nome do banco de dados: você pode deixar o nome pré-definido ou alterá-lo, se necessário
Nome de host: nome de host ou endereço IP do seu servidor de banco de dados
Porta: usado para conexão com o servidor do banco de dados
Nome de usuário/Senha da conta do administrador do banco de dados
OBSERVAÇÃO: O Servidor ERA armazena grandes blocos de dados no banco de dados; portanto, é necessário
configurar o MySQL para aceitar grandes pacotes para que o ERA seja executado corretamente. Para obter detalhes
sobre como configurar isso, consulte nossas Perguntas frequentes.
Essa etapa verificará sua conexão com o banco de dados. Se a conexão estiver OK, você poderá prosseguir para a
próxima etapa.
5. Selecione um usuário do ESET Remote Administrator que tenha acesso ao banco de dados. Você pode utilizar um
usuário existente ou a configuração pode criar um para você.
6. Insira uma senha para o acesso ao console da Web.
7. O ESET Remote Administrator utiliza certificados para a comunicação cliente-servidor. Você pode selecionar seus
próprios certificados ou o Servidor pode criar novos certificados para você.
8. Insira a senha da Autoridade de certificação. Lembre-se de memorizar essa senha.
9. Um novo servidor de certificado será criado, selecione uma senha para ele também.
10. Na próxima etapa, selecione uma senha para o certificado do Agente.
A configuração poderá realizar uma tarefa Sincronização de grupo estático. Selecione o método (Não sincronizar,
Sincronizar com rede Windows, Sincronizar com Active Directory) e clique em Avançar.
Confirme ou altere a pasta de instalação do servidor e clique em Avançar.
Clique em Instalar para instalar o servidor.
OBSERVAÇÃO: Depois de ter concluído a instalação do servidor ERA, você também pode instalar o Agente ERA na
mesma máquina (opcional). Assim você poderá gerenciar o servidor em si da mesma forma que gerenciaria o
computador de um cliente.
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3.7.1.1 Pré-requisitos de servidor - Windows
Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para instalar o Servidor ERA no Windows:
Você deve ter uma licença válida.
As portas necessárias devem estar abertas e disponíveis - consulte a lista completa de portas aqui.
Servidor de banco de dados (Microsoft SQL Server ou MySQL) instalado e em operação, consulte os requisitos de
banco de dados para detalhes. Se você não tem um servidor de banco de dados existente, recomendamos analisar
os detalhes da configuração do SQL Server para que ele esteja configurado adequadamente para uso com o ESET
Remote Administrator.
Java Runtime Environment (JRE) deve estar instalado (você pode baixá-lo de http://java.com/br/download/),
sempre use a versão lançada oficialmente mais recente do Java.
O Microsoft .NET Framework 3.5 deve estar instalado, se estiver executando o Windows Server 2008 ou 2012, você
poderáinstalá-lo usando o Assistente de funções e recursos (como mostrado a seguir), se você estiver usando o
Windows Server 2003, você poderá baixar o .NET 3.5 aqui: http://www.microsoft.com/pt-br/download/
details.aspx?id=21

OBSERVAÇÃO: Se escolher instalar o Microsoft SQL Server Express durante a instalação do ESET Remote
Administrator, você não poderá instalá-lo em um controlador de domínio. É provável que isso ocorra se você estiver
usando o Microsoft SBS. Se você usar o Microsoft SBS, recomendamos que instale o ESET Remote Administrator em
outro servidor ou não selecione o componente SQL Server Express durante a instalação (isso requer que você use
um SQL Server ou MySQL para executar o banco de dados ERA). Para instruções para instalar o servidor ERA em um
Controlador de Domínio, consulte nosso artigo da Base de conhecimento.
OBSERVAÇÃO: O Servidor ERA armazena grandes blocos de dados no banco de dados; portanto, é necessário
configurar o MySQL para aceitar grandes pacotes para que o ERA seja executado corretamente. Para obter instruções
para fazer essa alteração, consulte as Perguntas frequentes.
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3.7.2 Microsoft SQL Server - Windows
Um dos pré-requisitos para instalação do Servidor ERA é ter o Microsoft SQL Server instalado e configurado para uso
com o ESET Remote Administrator. Os seguintes requisitos devem ser atendidos:
Instale o Microsoft SQL Server 2008 R2 ou versão mais recente, ou uma alternativa é instalar o Microsoft SQL
Server 2008 R2 Express ou versão mais recente. Escolha a autenticação em Modo misturado durante a instalação.
Se você já tiver o Microsoft SQL Server instalado, defina o Modo de autenticação para Modo misturado
(autenticação do SQL Server e autenticação Windows). Para isso, siga as instruções neste artigo da Base de
conhecimento.
Permitir conexões TCP/IP ao SQL Server. Para isso, siga as instruções neste artigo da Base de conhecimento da
parte II. Permitir conexões TCP/IP ao banco de dados SQL.

3.7.3 Instalação de agente - Windows
Para instalar o componente Agente ERA no Windows, siga estas etapas:
1. Execute o instalador do Agente ERA e aceite o EULA se você concordar com ele.
OBSERVAÇÃO: Se você estiver instalando um Agente ERA em um agrupamento de failover, marque a caixa de
seleção ao lado de Esta é uma instalação de agrupamento. Caso contrário, deixe esta caixa de seleção vazia.

2. Se estiver instalando em um agrupamento de failover, especifique o Caminho de dados de aplicativo
personalizado para apontar para um armazenamento compartilhado do agrupamento. Os dados devem ser
armazenados em um local que possa ser acessado por todos os nós dentro do agrupamento.
3. Insira o Host do servidor (nome ou endereço IP do seu Servidor ERA) e a porta de servidor (padrão é 2222, se você
estiver usando uma porta diferente, substitua a porta padrão pelo seu número de porta personalizado).
Selecione uma das opções de instalação a seguir e siga os passos da seção apropriada abaixo:
Instalação auxiliada por servidor - será necessário fornecer credenciais de administrador do Console da web
ERA (o instalador vai fazer download dos certificados necessários automaticamente).
Instalação off-line - você precisará fornecer um Certificado de agente que pode ser exportado do ESET Remote
Administrator. Alternativamente, é possível usar seu certificado personalizado.
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Instalação auxiliada por servidor:
4. Insira o Host do servidor - nome ou endereço IP do seu Servidor ERA e porta do Console da web (deixe a porta
padrão 2223 se você não estiver usando uma porta padrão). Forneça também as credenciais de conta do
administrador do console da Web - Nome de usuário/Senha.
5. Clique em Sim quando perguntado se deseja aceitar o certificado.
6. Escolher Não criar computador ou Escolher grupo estático personalizado. Se clicar em Escolher grupo
personalizado estático você será capaz de selecionar a partir de uma lista de grupos estáticos existentes no ERA.
O computador será adicionado ao grupo selecionado.
7. Especifique uma pasta de destino para o Agente ERA (recomendamos usar o local padrão), clique em Avançar e
depois em Instalar.
Instalação off-line:
4. Clique em Procurar e vá até a localização do seu certificado de mesmo nível (este é o Certificado de Agente
exportado do ERA). Deixe o campo de texto de Senha certificada em branco, pois este certificado não requer
senha. Você não precisa procurar uma Autoridade de certificação - deixe esse campo em branco.
OBSERVAÇÃO: Se estiver usando um certificado personalizado com ERA (em vez dos modelos padrão gerados
automaticamente durante a instalação do ESET Remote Administrator), use seus certificados personalizados de
acordo.
5. Clique em Avançar para instalar a pasta padrão ou clique em Alterar para escolher outra (recomendamos usar a
localização padrão).

3.7.4 Instalação do Web Console - Windows
Para instalar o componente Console da web ERA no Windows, siga as etapas abaixo:
1. Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:
Java- use sempre a versão lançada oficialmente mais recente do Java (o console da Web ERA requer no mínimo
o Java versão 7, mas recomendamos enfaticamente que você use a versão mais recente).
Apache Tomcat (versão 6 ou posterior).
Arquivo do Web Console (era.war) salvo em seu disco rígido local.
2. Copie era.war para a pasta de aplicativos da web Tomcat (na maioria dos sistemas operacionais - C:\Program Files
(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\).
3. Reinicie o serviço Apache Tomcat.
4. Abra https://localhost/era/ em seu navegador no host local; uma tela de login será exibida.

3.7.4.1 Navegadores da Web compatíveis
Navegador da Web
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera
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Versão
20+
10+
23+
6+
12+

3.7.5 Instalação de proxy - Windows
Para instalar o componente Servidor Proxy ERA no Windows, siga estas etapas:
1. Certifique-se de que todos os pré-requisitos sejam atendidos.
OBSERVAÇÃO: Caso você esteja instalando um Servidor Proxy ERA em um agrupamento de failover, marque a caixa
de seleção Esta é uma instalação de agrupamento. Caso contrário, deixe esta caixa de seleção vazia.
2. Se estiver instalando em um agrupamento de failover, especifique o Caminho de dados de aplicativo
personalizado para apontar para um armazenamento compartilhado do agrupamento. Os dados devem ser
armazenados em um local que possa ser acessado por todos os nós dentro do agrupamento.
3. Selecione uma Conta de serviço de usuário. Essa conta será usada para executar o Serviço de servidor ESET
Remote Administrator. As opções disponíveis são:
a. Conta de serviço de rede
b. Personalizar conta: DOMÍNIO/NOME DE USUÁRIO
4. Conecte-se a um banco de dados. Todos os dados serão armazenados nele, da senha do console da Web ERA aos
relatórios do computador do cliente.
a. Banco de dados: MySQL/MS SQL
b. Driver ODBC: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 ANSI/ DriverSQL Server
c. Nome do host do servidor do banco de dados
d. A porta usada para conexão com o Servidor
e. Nome do banco de dados
f. Login/senha do administrador do banco de dados
g. Login/senha do usuário do banco de dados ERA
Essa etapa verificará sua conexão com o banco de dados. Se a conexão estiver OK, você poderá prosseguir para a
próxima etapa. Uma mensagem de erro será exibida se uma conexão não puder ser estabelecida.
4. Selecione uma porta de comunicação proxy. Por padrão, será usada a porta 2222.
5. Configure a conexão proxy como ESET Remote Administrator. Insira um Host do servidor (nome do host/endereço
IP do servidor) e a Porta do servidor (2222).
6. Selecione um certificado de mesmo nível e uma senha para esse certificado. Como opção, adicione também uma
autoridade de certificação. Isso é necessário somente para certificados não assinados.
7. Selecione uma pasta na qual o Proxy será instalado ou deixe a pasta predefinida selecionada.
8. Clique em Instalar. O Proxy será instalado em seu computador.
OBSERVAÇÃO: A instalação auxiliada por servidor não é compatível ao instalar o Proxy ERA.

3.7.5.1 Pré-requisitos de proxy - Windows
Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para instalar o componente do Servidor Proxy ERA no Windows:
Servidor ERA e o console da Web ERA estão instalados (em um computador Servidor).
O certificado de Proxy foi criado e baixado para sua unidade local.
Autoridade de certificação preparada em sua unidade local.
Uma licença válida.
Um servidor do banco de dados já está instalado e configurado.
Um driver ODBC para a conexão com o servidor do banco de dados (MySQL/MS SQL) instalado no computador.
O Agente deve estar instalado no computador local para oferecer suporte total a todos os recursos do programa.
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3.7.6 Instalação do RD Sensor - Windows
Para instalar o componente do Sensor RD no Windows, siga estas etapas:
1. Certifique-se de que todos os pré-requisitos sejam atendidos.
2. Clique duas vezes no arquivo do instalador do Sensor RD para iniciar a instalação.
3. Selecione o local no qual o RD Sensor será instalado e clique em Avançar > Instalar.

3.7.6.1 Pré-requisitos do RD Sensor - Windows
Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para instalar o componente do Sensor RD no Windows:
WinPcap - use a versão mais recente do WinPcap (no mínimo 4.1.0)
A rede deve ser configurada adequadamente (portas adequadas abertas, comunicação de entrada não sendo
bloqueada por um firewall, etc.)
Servidor ERA que pode ser alcançado
O Agente ERA deve estar instalado no computador local para oferecer suporte total a todos os recursos do
programa
O arquivo de relatório do Rogue Detection Sensor pode ser encontrado aqui: C:\ProgramData\ESET\Rouge
Detection Sensor\Logs\trace.log

3.7.7 Instalação do conector de dispositivo móvel - Windows
Você pode instalar o componente do conector de dispositivo móvel em um servidor diferente daquele no qual seu
servidor ERA está sendo executado. Por exemplo, se quiser deixar o Conector de dispositivo móvel acessível a partir
da internet de forma que os dispositivos móveis do usuário possam ser gerenciados em todos os momentos
independentemente da sua localização.
Siga as etapas abaixo para instalar o Conector de dispositivo móvel no Windows:
1. Certifique-se de que todos os pré-requisitos sejam atendidos.
2. Execute o instalador do Conector de dispositivo móvel e aceite o EULA se você concordar com ele.
3. Clique em Procurar, navegue até a localização do seu certificado SSL para comunicação via HTTPS, digite a senha
para este certificado:
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4. Recomendamos que você use o nome de host e portas (9981 e 9980) padrão, mas você pode especificar suas
próprias portas se necessário. Certifique-se de que os dispositivos são capazes de se conectar através dessas duas
portas no servidor onde você está instalando o Conector de dispositivo móvel. Altere suas configurações de
firewall (se aplicável) para tornar isso possível.
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5. O instalador precisa criar um novo banco de dados que será usado pelo Conector de dispositivo móvel, portanto
forneça os detalhes da conexão:
Banco de dados: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via autenticação do Windows
Driver ODBC: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL
Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 para SQL Server
Nome do banco de dados: você pode deixar o nome pré-definido ou alterá-lo, se necessário
Nome de host: nome de host ou endereço IP do seu servidor de banco de dados
Porta: usado para conexão com o servidor do banco de dados
Nome de usuário/Senha da conta do administrador do banco de dados
OBSERVAÇÃO: Recomendamos usar o mesmo servidor de banco de dados que você está usando para o banco de
dados ERA, mas pode ser um servidor DB diferente se necessário. Quando clicar no botão Avançar, o instalador do
Conector de dispositivo móvel irá criar seu banco de dados.

6. Especifique o usuário para o banco de dados do Conector de dispositivo móvel recém-criado. Você pode Criar um
novo usuário ou Usar usuário do banco de dados existente. Insira a senha do usuário do banco de dados.
7. Insira Host do servidor (nome ou endereço IP do seu Servidor ERA) e a porta de servidor (padrão é 2222, se você
estiver usando uma porta diferente, substitua a porta padrão pelo seu número de porta personalizado).
Agora você tem duas opções de como continuar com a instalação:
Instalação auxiliada por servidor - será necessário fornecer credenciais de administrador do Console da web ERA
(o instalador vai fazer download dos certificados necessários automaticamente).
Instalação off-line - você precisará fornecer um Certificado de agente que pode ser exportado do ESET Remote
Administrator. Alternativamente, é possível usar seu certificado personalizado.
Estas etapas se aplicam se você escolher a Instalação auxiliada por servidor:
8. Insira o Host do servidor - nome ou endereço IP do seu Servidor ERA e porta do Console da web (deixe a porta
padrão 2223 se você não estiver usando uma porta padrão). Forneça também as credenciais de conta do
administrador do console da Web - Nome de usuário/Senha.
9. Quando pedirem para Aceitar o certificado, clique em Sim.
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10.Especifique a pasta de destino para o conector de dispositivo móvel (recomendamos usar o padrão), clique em
Avançar e depois em Instalar.
Estas etapas se aplicam se você escolher a Instalação off-line:
8. Clique em Procurar e vá até a localização com o certificado de mesmo nível (este é o Certificado de Agente
exportado do ERA). Deixe o campo de texto de Senha certificada em branco, pois este certificado não requer
senha.
OBSERVAÇÃO: Caso esteja usando seu certificado personalizado com ERA (em vez dos modelos padrão gerados
automaticamente durante a instalação do ESET Remote Administrator), use seus certificados personalizados de
acordo.
9. Clique em Avançar para instalar a pasta padrão ou clique em Alterar para escolher outra (recomendamos usar o
padrão).
Depois de concluída a instalação, verifique se o Conector de dispositivo móvel está sendo executado corretamente
abrindo https://seu-mdm-nomedehost:porta-de-inscrição (por exemplo, https://eramdm:9980)) no seu navegador
da web. Se a instalação for realizada com êxito, a mensagem a seguir será exibida:

Você também pode usar este URL para verificar a disponibilidade do servidor do Conector de dispositivo móvel da
internet (se estiver configurado de tal maneira), visitando-o a partir de um dispositivo móvel, por exemplo. Se você
não conseguir acessar a página, pode ser necessário verificar seu firewall e outras configurações de sua
infraestrutura de rede.

3.7.7.1 Pré-requisitos do conector de dispositivo móvel - Windows
Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para instalar o Conector de dispositivo móvel no Windows:
Portas abertas e disponíveis - consulte a lista completa de portas aqui.
Configurações de firewall - se estiver instalando o Conector de dispositivo móvel em um sistema operacional que
não de servidor como o Windows 7 (apenas para fins de avaliação), certifique-se de permitir portas de
comunicação criando regras de firewall para:
C:\Arquivos de programa\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\ERAMDMCore.exe, porta TCP 9980
C:\Arquivos de programa\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\ERAMDMCore.exe, porta TCP 9981
C:\Arquivos de programa\ESET\RemoteAdministrator\Server\ERAServer.exe, porta TCP 2222
C:\Arquivos de programa\Apache HTTP Proxy\bin\httpd.exe, porta TCP 3128
OBSERVAÇÃO: Caminhos reais para arquivos .exe podem variar dependendo de onde cada um dos componentes
ERA está instalado no sistema operacional do seu cliente.
Java Runtime Environment (JRE) deve estar instalado (você pode baixá-lo de http://java.com/br/download/),
sempre use a versão lançada oficialmente mais recente do Java.
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O Microsoft .NET Framework 3.5 deve estar instalado, se estiver executando o Windows Server 2008 ou 2012, você
poderáinstalá-lo usando o Assistente de funções e recursos (como mostrado a seguir), se você estiver usando o
Windows Server 2003, você poderá baixar o .NET 3.5 aqui: http://www.microsoft.com/pt-br/download/
details.aspx?id=21

OBSERVAÇÃO: Se escolher instalar o Microsoft SQL Server Express durante a instalação do ESET Remote
Administrator, você não poderá instalá-lo em um controlador de domínio. É provável que isso ocorra se você estiver
usando o Microsoft SBS. Se você usar o Microsoft SBS, recomendamos que instale o ESET Remote Administrator em
outro servidor ou não selecione o componente SQL Server Express durante a instalação (isso requer que você use
um SQL Server ou MySQL para executar o banco de dados ERA).
OBSERVAÇÃO: O Servidor ERA armazena grandes blocos de dados no banco de dados; portanto, é necessário
configurar o MySQL para aceitar grandes pacotes para que o ERA seja executado corretamente. Para obter instruções
para fazer essa alteração, consulte as Perguntas frequentes.
IMPORTANTE: Você precisará de um certificado SSL em .pfx formato para comunicação segura por HTTPS.
Recomendamos que você use o certificado fornecido pelo CA. Certificados com assinatura própria não são
recomendados porque nem todos os dispositivos móveis permitem que os usuários aceitem certificados com
assinatura própria. Isto não é um problema com certificados assinados CA, porque eles são confiáveis e não
precisam de aceitação pelo usuário.
IMPORTANTE: No caso de instalação off-line, você também precisará de um certificado de Agente exportado do
ESET Remote Administrator. Alternativamente, é possível usar seu certificado personalizado com ERA.
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3.7.8 Instalação de proxy Apache HTTP - Windows
O Proxy Apache HTTP é um serviço que pode ser usado em combinação com o ESET Remote Administrator 6 e
posterior para distribuir atualizações para computadores do cliente e pacotes de instalação para o Agente ERA. O
Proxy HTTP realiza uma função similar ao recurso de servidor de imagem no ESET Remote Administrator 5 e anterior.
Usar Proxy HTTP oferece os benefícios a seguir:
o Faça o downloads das novas atualizações do banco de dados de assinatura de vírus e atualizações de
componente do produto e então distribua-os para clientes na sua rede.
o Pode colocar em cache pacotes de instalação do produto ESET.
o Minimiza o tráfego de internet na sua rede.
Para instalar o componente Proxy Apache HTTP no Windows, siga estas etapas:
1. Abra ApacheHttp.zip e extraia os arquivos para C:\Program Files\Apache HTTP Proxy
2. Abra um prompt de comando administrativo e CD em C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin
3. Execute o seguinte comando:
httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

4. Usando um editor de texto como o Bloco denotas, abra o arquivo httpd.conf e adicione as linhas a seguir no fim
do arquivo:
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

5. Inicie o serviço de Proxy Apache HTTP usando o comando a seguir:
sc start ApacheHttpProxy

6. É possível verificar se o serviço Proxy Apache HTTP está sendo executado no services.msc snap-in (procure
ApacheHttpProxy). Por padrão, o serviço é configurado para iniciar automaticamente.
Siga as etapas abaixo para configurar um nome de usuário e senha para seu Proxy Apache HTTP (recomendado):
1. Verifique a presença dos módulos a seguir no Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf:
LoadModule
LoadModule
LoadModule
LoadModule

authn_core_module modules\mod_authn_core.dll
authn_file_module modules\mod_authn_file.dll
authz_groupfile_module modules\mod_authz_groupfile.dll
auth_basic_module modules\mod_auth_basic.dll

2. Adicione as linhas a seguir ao Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf em <Proxy

*> :

AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile password.file
AuthGroupFile group.file
Require group usergroup

3. Use o comando htpasswd para criar um arquivo com o nome password.file na pasta Apache HTTP Proxy\bin\ (uma
senha será solicitada):
htpasswd.exe -c ..\password.file username

4. Crie manualmente o arquivo group.file na pasta Apache HTTP Proxy\ com o conteúdo a seguir:
usergroup:username

5. Teste a conexão ao Proxy HTTP ao acessar o URL a seguir no seu navegador:
http://localhost:3128/index.html
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Use a ferramenta htcacheclean para limpar o cache de disco. Esta ferramenta pode ser operada manualmente ou no
modo daemon. Especifique o limite como o limite de tamanho total do cache de disco. O valor é expresso em bytes
por padrão (ou colocando B no número). Adicione K para Kbytes ou M para MBytes.
Para obter mais informações, acesse este artigo da Base de conhecimento ou Documentação de autenticação e
autorização Apache.

3.8 Instalação de componente no Linux
Na maioria dos cenários de instalação, você precisa instalar vários componentes do ESET Remote Administrator em
diferentes máquinas para acomodar diversas arquiteturas de rede, atender aos requisitos de desempenho ou por
outros motivos.
Principais componentes
Servidor ERA
Console da Web ERA
Agente ERA
Componentes opcionais
Proxy ERA
RD Sensor
Conector de dispositivo móvel
Proxy Apache HTTP
Se for preciso atualizar seu ESET Remote Administrator para a versão mais recente (6.x) veja nosso artigo da Base de
conhecimento.

3.8.1 Instalação de servidor - Linux
A instalação do componente Servidor ERA no Linux é realizada usando um comando no Terminal. Certifique-se de
que todos os pré-requisitos sejam atendidos. Você pode preparar um script de instalação e executá-lo usando sudo.
Exemplo
(Nova s l i nha s s erã o di vi di da s por "\" pa ra copi a r o coma ndo i ntei ro no Termi na l )
sudo ./Server-Linux-i386.sh \
--skip-license \
--db-driver=MySQL \
--db-hostname=127.0.0.1 \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=Admin123 \
--server-root-password=Admin123 \
--db-user-username=root \
--db-user-password=Admin123 \
--cert-hostname="10.1.179.46;Ubuntu64-bb;Ubuntu64-bb.BB.LOCAL"

O servidor ERA e o serviço eraserver serão instalados no seguinte local:
/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
Você pode modificar os seguintes atributos:
Atributo

Descrição

Requerido

--uninstall
--locale

Desinstala o produto
O identificador de localidade (LCID) do servidor instalado (o
padrão é "en_US"). Consulte idiomas aceitos para verificar as
possíveis opções.
Observação: Você pode definir um idioma para cada sessão do
console da Web ERA.

Sim
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Atributo

Descrição

--skip-license

A instalação não solicitará que o usuário confirme o acordo de
licença
Ignorar geração de certificados (use junto com o parâmetro -server-cert-path)
Chave de licença da ESET. Isso pode ser definido
Não
posteriormente.
Identificador único global do produto. Se não estiver definido, Não
ele será gerado.
Porta do servidor ESET Remote Administrator (ERA) (padrão
Não
2222)
Porta do console ESET Remote Administrator (padrão 2223)
Não
A senha do login do Web Console do usuário "Administrador"
Sim
deve ter, pelo menos, 8 caracteres
Tipo de banco de dados que será usado (possíveis valores:
"MySQL Server", "Microsoft SQL Server")
Driver ODBC usado para conexão com o banco de dados (por
Sim
exemplo “MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver")
Nome do computador ou endereço IP do servidor de banco de
Sim
dados
Porta do servidor de banco de dados (padrão 3306)
Sim
Nome do banco de dados do servidor ERA (padrão "era_db")
Sim
Nome de usuário do administrador do banco de dados (usado
Sim
pela instalação para criação e modificação do banco de dados)
Senha do administrador do banco de dados
Sim
Nome de usuário do usuário do servidor ERA do banco de dados Sim
(usado pelo servidor ERA para conexão com o banco de dados);
não deve ter mais de 16 caracteres
Senha de usuário do servidor ERA do banco de dados
Sim
Contém todos os nomes e/ou IP possíveis do computador no
Sim
qual o servidor ERA será instalado. Isso precisará corresponder
ao nome de servidor especificado no certificado do Agente que
tenta se conectar ao servidor.
Caminho para certificado de mesmo nível de servidor (use essa opção se você
tiver especificado --skip-cert também)
Senha do certificado de mesmo nível do servidor
Senha do certificado de mesmo nível do agente
Senha da autoridade de certificação
É o caminho para o arquivo da Autoridade de certificação do
Servidor
Nome comum da autoridade de certificação (use "")
Validade do certificado em dias ou anos (especifique no
argumento --cert-validity-unit)

--skip-cert
--license-key
--product-guid
--server-port
--console-port
--server-root-password
--db-type
--db-driver
--db-hostname
--db-port
--db-nome
--db-admin-username
--db-admin-password
--db-user-username

--db-user-password
--cert-hostname

--server-cert-path
--server-cert-password
--agent-cert-password
--cert-auth-password
--cert-auth-path
--cert-auth-common-name
--cert-organizational-unit
--cert-organization
--cert-locality
--cert-state
--cert-country
--cert-validity

Requerido
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Atributo

Descrição

--cert-validity-unit

Unidade para validade de certificado; os valores possíveis são
"Anos" ou "Dias" (o padrão é Anos)
Servidor Active Directory
Nome do usuário que tem direitos para pesquisar na rede do AD
Senha de usuário do Active Directory
Caminho de árvore do Active Directory para sincronização; use
aspas vazias "" para sincronizar uma árvore inteira

--ad-server
--ad-user-name
--ad-user-password
--ad-cdn-include

Requerido

Não
Não
Não
Não

Log do instalador
O log do instalador pode ser útil para solução de problemas e pode ser encontrado aqui:
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

Após a instalação, verifique se o serviço Servidor ERA está em execução:
service eraserver status

3.8.1.1 Pré-requisitos de servidor - Linux
Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para instalar o Servidor ERA no Linux:
Uma licença válida.
Um servidor do banco de dados já está instalado e configurado com uma conta raiz (uma conta de usuário não
precisa ser criada antes da instalação, o instalador pode criar a conta).
Um driver ODBC para a conexão com o servidor do banco de dados (MySQL/MS SQL) instalado no computador.
apt-get install unixodbc libmyodbc (Di s tri bui ções Debi a n, Ubuntu)
yum install mysql-connector-odbc (Di s tri bui ções CentOS, Red-Ha t, Fedora )

OBSERVAÇÃO: Você deve usar o pacote unixODBC_23 (não o unixODBC padrão) para que o servidor ERA conecte ao
banco de dados MySQL sem problemas. Isso é especialmente no caso de SUSE Linux.
Arquivo de instalação do servidor como um executável.
chmod +x Server-Linux-i686.sh

A versão mínima compatível do openSSL é openssl-1.0.1e-30
O pacote xvfb é necessário para a impressão correta de relatórios (Gerar relatório) em sistemas de servidor Linux
sem uma interface gráfica.
apt-get install xvfb (Di s tri bui ções Debi a n, Ubuntu)
yum install xorg-x11-server-Xvfb (Di s tri bui ções CentOS, Red-Ha t, Fedora )

O pacote cifs-utils é necessário para a implementação apropriada do agente para sistema operacional Windows.
apt-get install cifs-utils (Di s tri bui ções Debi a n, Ubuntu)
yum install cifs-utils (Di s tri bui ções CentOS, Red-Ha t, Fedora )

As bibliotecas Qt4 WebKit: usado para impressão de relatórios no formato PDF e PS (deve ser a versão 4.8, e não
5). Todas as outras dependências Qt4 serão instaladas automaticamente.
apt-get install libqtwebkit4 ( Di s tri bui ções Ubuntu)
OBSERVAÇÃO: No caso do CentOS, pode não haver pacote nos repositórios oficiais. É possível instalar a partir de um
repositório de terceiros (por exemplo, repositórios EPEL) ou compilar você mesmo na máquina de destino.
O kinit + klist usado para autenticação Kerberos durante a tarefa de sincronização AD e login com um usuário do
domínio. Além disso, uma configuração Kerberos adequada é necessária (/etc/krb5.conf).
apt-get install krb5-user (Di s tri bui ções Debi a n, Ubuntu)
yum install krb5-workstation (Di s tri bui ções CentOS, Red-Ha t, Fedora )

O wbinfo + ntlm_auth usado para autenticação com as contas de domínio + autenticação NTLM com servidor SMTP
(envio de email)
apt-get install winbind ( Di s tri bui ções Debi a n, Ubuntu)
yum install samba-winbind-clients (Di s tri bui ções CentOS, Red-Ha t, Fedora )
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O ldapsearch usado na tarefa de sincronização AD.
apt-get install ldap-utils ( Di s tri bui ções Debi a n, Ubuntu)
yum install openldap-clients (Di s tri bui ções CentOS, Red-Ha t, Fedora )

O snmptrap costumava mandar intercepção SNMP. Opcional se esta funcionalidade não for usada. SNMP também
necessita de configuração.
apt-get install snmp (Distribuições Ubuntu)
yum install net-snmp-utils (Distribuições CentOS, Red-Hat, Fedora)
O pacote SELinux devel usado durante a instalação do produto para construir módulos de política SELinux. Isso só é
necessário em sistemas com SELinux ativado (CentOS, Fedora, RHEL).
apt-get install selinux-policy-dev (Di s tri bui ções Debi a n, Ubuntu)
yum install policycoreutils-devel (Di s tri bui ções CentOS, Red-Ha t, Fedora )

OBSERVAÇÃO: O servidor ERA armazena grandes blocos de dados no banco de dados; portanto, é necessário
configurar o MySQL para aceitar grandes pacotes para que o ERA seja executado corretamente. Para obter detalhes
sobre como configurar isso, consulte as Perguntas frequentes.

3.8.2 Instalação de agente - Linux
A conexão com o Servidor ERA é resolvida usando os parâmetros --hostname e --port (a porta não é usada quando
um registro SRV é fornecido). Possíveis formatos de conexão são:
Nome de host e porta
Endereço IPv4 e porta
Endereço IPv6 e porta
Registro de serviço (registro SRV) - para configurar o registro de recurso DNS no Linux, o computador deve estar
em um domínio com um servidor DNS funcionando. Consulte Registro de recurso DNS.
O registro SRV deve começar com o prefixo "_NAME._tcp" onde 'NAME' representa o nome personalizado (por
exemplo, 'era').
Abaixo está um exemplo do script de instalação, os parâmetros do script são descritos na seção a seguir.

./Agent-Linux-i686-1.0.387.0.sh --skip-license --cert-path=/home/admin/Desktop/agent.pfx --cert-auth-path=/h
--cert-password=N3lluI4#2aCC --hostname=10.1.179.36 --port=2222

fará com que o instalador não peça a confirmação de licença do usuário
é o caminho para o arquivo de certificado do Agente
--cert-auth-path é o caminho para o arquivo CA do Servidor
--cert-password deve ser compatível com a senha de certificado do agente
--hostname é uma conexão para o servidor (ou proxy) em um destes formatos (nome do host, IPv4, IPv6 ou registro
SRV)
--port é uma porta aberta de escuta no Servidor ou Proxy (o valor padrão para ambos é 2222)
--skip-license
--cert-path

Parâmetros opcionais:
--product-guid GUID do produto (se não estiver definido, ele será gerado)
--cert-content Base64 codificou o conteúdo do certificado de chave pública codificado PKCS12 mais a chave
privada usada para configurar canais de comunicação segura com o Servidor e os Agentes. Use apenas uma das
opções --cert-path ou --cert-content.
--cert-auth-content Base64 codificou o conteúdo do certificado de chave privada da autoridade de certificação
codificada DER usado para verificar os pares remotos (Proxy ou Servidor). Use apenas uma das opções
--cert-auth-path ou --cert-auth-content .
--webconsole-hostname nome de host usado pelo console da web para conectar ao servidor (se for deixado em
brando, o valor será copiado de 'nome de host')
--webconsole-port porta usada pelo console da web para conectar ao servidor (o padrão é '2223')
--webconsole-user nome de usuário usado pelo console da web para conectar ao servidor (o padrão é
'Administrator')
--webconsole-password senha usada pelo console da web para conectar ao servidor
Conexão e certificados
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Conexão ao Servidor ERA deve ser fornecida: --hostname, --port (a porta não é necessária se o registro do serviço
foi fornecido, o padrão é '2222')
Forneça essas informações de conexão para Instalação auxiliada por servidor: --webconsole-port, --webconsoleuser, --webconsole-password
Forneça informações de certificado para a Instalação off-line: --cert-path, --cert-password
Parâmetros do tipo de senha
Parâmetros do tipo de senha podem ser fornecidos como variável do ambiente, arquivo, leitura do stdin ou
fornecidos como texto simples, ou seja:
--password=env:SECRET_PASSWORD onde SECRET_PASSWORD é uma variável do ambiente com senha
--password=file:/opt/secret onde a primeira linha do arquivo regular /opt/secret contém uma senha
--password=stdin instrui o instalador a ler a senha da entrada padrão
--password="pass:PASSWORD" é igual a --password="PASSWORD" e é obrigatório caso a senha atual seja "stdin" ou
uma string começando com "env:", "file:" ou "pass:"
Relatório do instalador
O relatório do instalador pode ser útil para solução de problemas e pode ser encontrado aqui:
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

Para verificar se a instalação foi bem-sucedida, verifique se o serviço está em execução ao executar o comando a
seguir:
sudo service eraagent status

3.8.2.1 Pré-requisitos de agente - Linux
Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para instalar o componente do Agente ERA no Linux:
Servidor ERA e console da Web ERA devem ser instalados
Um Certificado para o agente deve estar presente
Um arquivo de chave pública da Autoridade de certificação do servidor deve estar presente
O computador Servidor deve poder ser alcançado da rede
O arquivo de instalação do Agente deve ser definido como um executável (executar chmod +x no arquivo para
definir isto)
A versão mínima compatível do openssl é openssl-1.0.1e-30

3.8.3 Instalação do console da Web ERA - Linux
Antes de instalar o componente do console da Web ERA, certifique-se de que todos os pré-requisitos sejam
atendidos:
1. Execute os seguintes comandos para copiar o arquivo era.war para a pasta selecionada:
sudo cp era.war /var/lib/tomcat7/webapps/

Alternativamente, é possível extrair os conteúdos de era.war para /var/lib/tomcat7/webapps/era/
2. Execute o seguinte comando para reiniciar o serviço Tomcat e implantar o arquivo .war, por exemplo:
sudo service tomcat7 restart

3. Abra o link a seguir em seu navegador no host local (uma tela de login deverá ser exibida):
http://localhost:8080/era
OBSERVAÇÃO: Quando você instalar o Web Console usando o Instalador, o endereço padrão do Web Console será:
https://localhost/era/
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3.8.3.1 Pré-requisitos do console da Web ERA - Linux
Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para instalar o componente console da Web ERA no Linux:
Java- use sempre a versão lançada oficialmente mais recente do Java (o console da Web ERA requer no mínimo o
Java versão 7, mas recomendamos enfaticamente usar a versão mais recente)
apt-get install openjdk-7-jdk (di s tri bui ções Debi a n, Ubuntu)
yum install java-1.8.0-openjdk (Di s tri bui ções Red-Ha t, Fedora )

Apache Tomcat (versão 6 e posterior)
sudo apt-get install tomcat7
yum install tomcat7

Arquivo do Web Console (era.war) salvo em seu disco rígido local.

3.8.4 Instalação de proxy - Linux
1. Certifique-se de que todos os pré-requisitos sejam atendidos.
2. Execute um script de instalação para instalar o servidor Proxy. Veja um exemplo do script de instalação a seguir.
Configurações de conexão
Um destino deve ser especificado com:
Nome do host
Endereço IPv4
Endereço IPv6
Registro de recurso DNS - o computador Linux deve estar no domínio - consulte o capítulo Registro de recurso
DNS.
A porta deve ser especificada: usar porta 2222 para Servidor e Proxy.
Exemplo de uma instalação
(Nova s l i nha s s erã o di vi di da s por "\" pa ra copi a r o coma ndo i ntei ro no Termi na l )
./Proxy-Linux-x86_64-1.0.407.0.sh --db-hostname=10.1.179.28 --db-dbname=era_6_db_proxy \
--db-admin-username=sa --db-admin-password=admin.1 --db-user-username=tester \
--db-user-password=Admin.1 --db-port=1433 --db-type="MS SQL Server" \
--db-driver=SQL --skip-license --hostname=10.1.179.30 --port=2222 \
--cert-path=/home/adminko/Desktop/proxy.pfx --cert-auth-path=/home/adminko/Desktop/CA-server.der \
--cert-password=root --server-root-password=jjf#jDjr
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Você pode modificar os seguintes atributos:
é um nome de host ou endereço IP do servidor do BD
é um nome do banco de dados a ser usado
--db-admin-username é um nome de administrador de BD
--db-admin-password é uma senha de administrador de BD
--db-user-username é um usuário, sob o qual o BD será acessado
--db-user-password é a senha do usuário
--db-port é a porta do BD (1433 para MSSQL, 3306 para MySQL)
--db-type é a definição do tipo de BD usado (valores possíveis "MySQL Server" e "MS SQL Server")
--db-driver deve ser definido como o mesmo nome definido para MSSQL no /etc/odbcinst.ini
--skip-license não pedirá uma confirmação de licença ao usuário
--hostname é um nome de host ou endereço IP do servidor
--port é a porta do Servidor (por padrão, 2222) ou porta Proxy (por padrão, 1236)
--proxy-port Porta que será usada pelo proxy (o valor padrão é "2222")
--cert-path é um caminho local para o arquivo de certificado do Proxy
--cert-auth-path é um caminho local para o arquivo de autoridade de certificado do Servidor
--db-port esta configuração é importante e precisa ser especificada se MySQL for usado. Se não for especificado, a
porta MySQL padrão 3306 será usada.
-product-guid GUID do produto (se não estiver definido, ele será gerado)
--cert-content Base64 codificou o conteúdo do certificado de chave pública codificado PKCS12 mais a chave
privada usada para configurar canais de comunicação segura com o Servidor e os Agentes.
Use apenas uma das opções --cert-path ou --cert-content.
--cert-password deve ser compatível com a senha de certificado do agente
--cert-auth-content Base64 codificou o conteúdo do certificado de chave privada da autoridade de certificação
codificada DER usado para verificar os pares remotos (Proxy ou Servidor). Use apenas uma das opções
--cert-auth-path ou --cert-auth-content .
--keep-database banco de dados não será removido durante a desinstalação
--db-hostname
--db-dbname

Para verificar se a instalação foi bem-sucedida, use o seguinte comando para verificar se o serviço está em
execução:
sudo service eraproxy status

3.8.4.1 Pré-requisitos de proxy - Linux
Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para instalar o componente do Proxy no Linux:
Servidor ERA e o console da Web ERA estão instalados (em um computador Servidor).
Um driver ODBC para a conexão com o servidor do banco de dados (MySQL/MS SQL) instalado no computador.
Um servidor do banco de dados já está instalado e configurado.
O certificado de Proxy foi criado e baixado para sua unidade local.
Autoridade de certificação preparada em sua unidade local.
Uma licença válida.
O Agente deve estar instalado no computador local para oferecer suporte total a todos os recursos do programa.
A versão mínima compatível do openssl é openssl-1.0.1e-30
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3.8.5 Pré-requisitos e instalação do RD Sensor - Linux
Para instalar o componente do Sensor RD no Linux, siga estas etapas:
1. Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:
o A rede deve poder ser pesquisável (portas abertas, firewall não bloqueando comunicação de entrada, etc.).
o O computador Servidor precisa estar acessível.
o O Agente ERA deve estar instalado no computador local para oferecer suporte total a todos os recursos do
programa.
o O Terminal está aberto.
2. Use o seguinte comando para executar o arquivo de instalação como sudo:
sudo ./RDSensor-Linux-x86_64-1.0.223.0.sh

3. Para verificar se a instalação foi bem-sucedida, verifique se o serviço está em execução ao executar o comando a
seguir:
sudo service rdsensor status

4. O Rogue Detection Sensor será instalado em seu computador.
5. O arquivo de relatório do Rogue Detection Sensor pode ser encontrado em: var/log/eset/RemoteAdministrator/
RogueDetectionSensor/trace.log

3.8.6 Instalação do conector de dispositivo móvel - Linux
Você pode instalar o conector de dispositivo móvel em um servidor diferente daquele no qual seu servidor ERA está
sendo executado. Por exemplo, se quiser deixar o Conector de dispositivo móvel acessível a partir da internet de
forma que os dispositivos móveis do usuário possam ser gerenciados em todos os momentos.
A instalação do componente Servidor ERA no Linux é realizada usando um comando no Terminal. Certifique-se de
que todos os pré-requisitos sejam atendidos. Você pode preparar um script de instalação e executá-lo usando sudo.
Existem muitos parâmetros opcionais de instalação, mas alguns deles são obrigatórios.
Seu certificado de mesmo nível ERA é necessário para a instalação. Existem dois métodos de obter o certificado de
mesmo nível ERA:
Instalação auxiliada por servidor - será necessário fornecer credenciais de administrador do Console da web ERA
(o instalador vai fazer download dos certificados necessários automaticamente).
Instalação off-line - você precisará apresentar um certificado de mesmo nível (o Certificado de Agente exportado
do ESET Remote Administrator). Alternativamente, é possível usar seu certificado personalizado.
Parâmetros do comando de instalação que devem ser fornecidos:
Certificado HTTPS:
--https-cert-path=
--https-cert-password=

Certificado de mesmo nível:
Para uma Instalação auxiliada por servidor inclua pelo menos:
--webconsole-password=

Para uma Instalação off-line inclua:
--cert-path=

(a senha não é necessária para o certificado de Agente padrão criado durante a instalação
inicial do servidor ERA)
--cert-password=

Conexão com o Servidor ERA (nome ou endereço IP):
--hostname=
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Para um banco de dados MySQL inclua:
--db-type="MySQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Para um banco de dados MSSQL inclua:
--db-type="Microsoft SQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Se um banco de dados MySQL/MSSQL já existir, inclua:
--db-use-existing-db=

ou
--db-drop-existing-db=

Exemplo
(Nova s l i nha s s erã o di vi di da s por "\" pa ra copi a r o coma ndo i ntei ro no Termi na l )
sudo ./MDMCore-Linux-x86_64-0.0.0.0.sh \
--https-cert-path="./httpscert.pfx" \
--https-cert-password="123456789" \
--port=2222 \
--db-type="MySQL" \
--db-driver="MySQL" \
--db-admin-username="root" \
--db-admin-password=123456789 \
--db-user-password=123456789 \
--db-hostname="127.0.0.1" \
--db-use-existing-db \
--webconsole-password=123456789 \
--hostname=username.LOCAL \
--mdm-hostname=username.LOCAL

Para obter uma lista completa dos parâmetros disponíveis (imprimir mensagens de ajuda), use:
--help

Relatório do instalador
O relatório do instalador pode ser útil para solução de problemas e pode ser encontrado aqui:
/var/log/eset//mdminstaller.log

Depois de concluída a instalação, verifique se o Conector de dispositivo móvel está sendo executado corretamente
abrindo https://seu-mdm-nomedehost:porta-de-inscrição (por exemplo, https://eramdm:9980) no seu navegador da
web. Se a instalação for realizada com êxito, a mensagem a seguir será exibida:

Você também pode usar este URL para verificar a disponibilidade do servidor do Conector de dispositivo móvel da
internet (se estiver configurado de tal maneira), visitando-o a partir de um dispositivo móvel. Se você não conseguir
acessar a página, verifique seu firewall e a configuração de sua infraestrutura de rede.
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3.8.6.1 Pré-requisitos do conector de dispositivo móvel - Linux
Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para instalar o Conector de dispositivo móvel no Linux:
Um servidor do banco de dados já está instalado e configurado com uma conta raiz (uma conta de usuário não
precisa ser criada antes da instalação, o instalador pode criar a conta).
Um driver ODBC para a conexão com o servidor do banco de dados (MySQL/MS SQL) instalado no computador.
apt-get install unixodbc libmyodbc (Di s tri bui ções Debi a n, Ubuntu)
yum install mysql-connector-odbc (Di s tri bui ções CentOS, Red-Ha t, Fedora )

OBSERVAÇÃO: Você deve usar o pacote unixODBC_23 (não o unixODBC padrão) para que o servidor ERA para
conecte ao banco de dados MySQL sem problemas. Isso é especialmente no caso de SUSE Linux.
o Arquivo de instalação do servidor como um executável.
chmod +x MDMCore-Linux-i686.sh

o Após a instalação, verifique se o serviço MDMCore está em execução.
service mdmcore status

o A versão mínima compatível do openSSL é openssl-1.0.1e-30
OBSERVAÇÃO: O servidor ERA armazena grandes blocos de dados no banco de dados; portanto, é necessário
configurar o MySQL para aceitar grandes pacotes para que o ERA seja executado corretamente. Para obter detalhes
sobre como configurar isso, consulte nossas Perguntas frequentes.
IMPORTANTE: Você precisará de um certificado SSL em .pfx formato para comunicação segura por HTTPS.
Recomendamos que você use um certificado fornecido por uma autoridade de certificação (CA). Certificados com
assinatura própria não são recomendados porque nem todos os dispositivos móveis permitem que os usuários
aceitem certificados com assinatura própria. Isto não é um problema com certificados assinados CA, porque eles são
confiáveis e não precisam de aceitação pelo usuário.
IMPORTANTE: Para Instalação off-line, você também precisará de um certificado de mesmo nível (o Certificado de
Agente exportado do ESET Remote Administrator). Alternativamente, é possível usar seu certificado personalizado
com ERA.

3.8.7 Instalação de proxy Apache HTTP - Linux
Para instalar o componente Proxy Apache HTTP no Windows, siga estas etapas:
1. Instale o Servidor Apache HTTP (no mínimo versão 2.4.10)
2. Carregue os módulos a seguir: access_compat, auth_basic, authn_core, authn_file, authz_core, authz_groupfile,
authz_host, proxy, proxy_http, proxy_connect, cache, cache_disk
3. Adicionar configuração de cache:
CacheEnable disk http://
CacheDirLevels 4
CacheDirLength 2
CacheDefaultExpire 3600
CacheMaxFileSize 200000000
CacheMaxExpire 604800
CacheQuickHandler Off
CacheRoot /var/cache/apache2/mod_cache_disk

4. Se o diretório /var/cache/apache2/mod_cache_disk não existe, crie-o e atribua privilégios Apache (r,w,x)
5. Adicionar configuração de proxy:
ProxyRequests On
ProxyVia On
<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>
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6. Ative a configuração adicionada (se a configuração estiver na configuração principal, é possível pular esta etapa)
7. Se necessário, altere a escuta para sua porta desejada (a porta 3128 está definida por padrão)
8. Autenticação básica opcional:
o Adicionar configuração de autenticação para a diretriz de proxy:
AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile /etc/apache2/password.file
AuthGroupFile /etc/apache2/group.file
Require group usergroup

o Crie um arquivo de senha usando o htpasswd.exe

-c

o Crie manualmente um arquivo chamado group.file com o usergroup:username
9. Reiniciar o servidor
Servidor Ubuntu 14.10:
1.sudo apt-get install apache2
2.sudo a2enmod access_compat auth_basic authn_core authn_file authz_core authz_groupfile \
authz_host proxy proxy_http proxy_connect cache cache_disk
3.sudo vim /etc/apache2/conf-available/caching.conf

o copiar/colar configuração de cache:
CacheEnable disk http://
CacheDirLevels 4
CacheDirLength 2
CacheDefaultExpire 3600
CacheMaxFileSize 200000000
CacheMaxExpire 604800
CacheQuickHandler Off
CacheRoot /var/cache/apache2/mod_cache_disk
4.

Esta etapa não deve ser necessária, mas se o diretório de cache estiver faltando, execute os comandos a seguir:
sudo mkdir /var/cache/apache2/mod_cache_disk
sudo chown www-data /var/cache/apache2/mod_cache_disk
sudo chgrp www-data /var/cache/apache2/mod_cache_disk

5.sudo vim /etc/apache2/conf-available/proxy.conf

o copiar/colar configuração de proxy:
ProxyRequests On
ProxyVia On
<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>
6.sudo a2enconf caching.conf proxy.conf
7.sudo vim /etc/apache2/ports.conf
o

substitua Listen

80

com Listen

3128

8. Autenticação básica opcional:
o sudo vim /etc/apache2/conf-available/proxy.conf

copiar/colar configuração de autenticação antes de </Proxy>:
AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile /etc/apache2/password.file
AuthGroupFile /etc/apache2/group.file
Require group usergroup
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sudo apt-get install apache2-utils
sudo htpasswd -c /etc/apache2/password.file user
sudo vim /etc/apache2/group.file
insert: usergroup:user
9.sudo service apache2 restart

Configurações gerais:
Permitir encaminhamento apenas para comunicação ESET:
1. Substitua o seguinte na configuração de proxy:
<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

com:

<Proxy *>
Deny from all
</Proxy>
<ProxyMatch ^[h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://([^@/]*@)?([a-zA-Z0-9-]{0,63}\.)?[a-zA-Z0-9-]{0,63}\. \
[e,E][s,S][e,E][t,T]\.[c,C][o,O][m,M](:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>
<ProxyMatch ^[h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://([^@/]*@)?([a-zA-Z0-9-]{0,63}\.)?[a-zA-Z0-9-]{0,63}\. \
[e,E][s,S][e,E][t,T]\.[e,E][u,U](:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>
<ProxyMatch ^[h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://([^@/]*@)?(ds1-uk-rules-1.mailshell.net|ds1-uk-rules-2. \
mailshell.net|ds1-uk-rules-3.mailshell.net|fh-uk11.mailshell.net|edf-pcs.cloudapp.net|edf-pcs2.clouda
edfpcs.trafficmanager.net)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>
<ProxyMatch ^[h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://([^@/]*@)?(87.106.247.14|209.157.66.250|209.157.66.253| \
212.227.134.125|212.227.134.126|212.227.134.128|212.227.134.130|212.227.134.131|212.227.134.132| \
212.227.134.133|212.227.134.158)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

Encadeamento de Proxy (todo o tráfego):
Adicionar o seguinte na configuração de proxy (a senha está funcionando apenas no proxy filho):
ProxyRemote * http://10.1.172.26:3128

Squid3:
1. Instale o Squid3
2. Adicione cache_dir ufs /var/spool/squid3
(5000 é o tamanho de cache em MB)
3. Criar uma pasta de cache com squid: squid3

5000 16 256 max-size=200000000

-z

à sua configuração sob cache_dir

(pare o serviço squid3 se ele estiver sendo executado)

4. Adicionar permitir Acesso para clientes desejados
5. Reiniciar o squid3
Servidor Ubuntu 14.10:
1.sudo apt-get install squid3
2.sudo vim /etc/squid3/squid.conf

substitua #cache_dir

ufs /var/spool/squid3 100 16 256

com cache_dir

ufs /var/spool/squid3 5000 16 256

max-size=200000000
3.sudo service squid3 stop
sudo squid3 -z
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4.sudo vim /etc/squid3/squid.conf

Adicione http_access

allow all

antes de http_access

deny all

para permitir que todos acessem o proxy

5.sudo service squid3 restart

3.8.8 Como desinstalar ou reinstalar um componente - Linux
Se você quiser reinstalar ou atualizar para uma versão mais recente, execute o script de instalação novamente.
Para desinstalar um componente (neste caso o Servidor ERA), execute o instalador com o parâmetro --uninstall
como mostrado aqui:
sudo ./Server-Linux-i686.sh --uninstall --keep-database

Se você deseja desinstalar o outro componente, use o nome de pacote adequado no comando. Por exemplo Agente ERA:
sudo ./Agent-Linux-x86_64.sh --uninstall

Aviso: Os arquivos de configuração e banco de dados serão removidos durante a desinstalação. Para preservar
arquivos do banco de dados, crie um despejo SQL do banco de dados ou use o parâmetro --keep-database.
Depois de desinstalar verifique
serviço eraserverService.sh é excluído.
pasta /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/ é excluído.
Recomendamos que você crie um backup de despejo do banco de dados antes de realizar a desinstalação caso
precise restaurar seus dados.

3.9 Registro de serviço DNS
Para configurar um Registro de recurso DNS:
1. Em seu Servidor DNS (servidor DNS em seu controlador de domínio), acesse Painel de controle > Ferramentas
administrativas.
2. Selecione o valor DNS.
3. No Gerenciador DNS, selecione _tcp da árvore e crie um novo registro Localização do serviço (SRV).
4. Insira o nome do serviço no campo Serviço de acordo com as regras padrão de DNS, digite um símbolo de
sublinhado (_) na frente do nome de serviço (use seu próprio nome de serviço, por exemplo, _era).
5. Insira o protocolo tcp no campo Protocolo no seguinte formato: _tcp.
6. Insira a porta 2222 no campo Número da porta.
7. Insira o FQDN (fully qualified domain name, nome de domínio totalmente qualificado) do Servidor ERA no campo
Host oferecendo este serviço.
8. Salve o registro clicando em [OK] e em [Concluído] - o registro será exibido na lista.
Para verificar o registro DNS:
1. Faça login em qualquer computador em seu domínio e abra um prompt de comando (cmd.exe).
2. Digite nslookup no prompt de comando e pressione Enter.
3. Digite set querytype=srv e pressione Enter.
4. Digite _era._tcp.domain.name e pressione Enter. A localização do serviço é exibida corretamente.
OBSERVAÇÃO: Este procedimento é o mesmo para Windows e Linux.
OBSERVAÇÃO: Não se esqueça de alterar o valor "Host oferecendo este serviço:" para o FQDN de seu novo servidor
quando instalar o Servidor ESET Remote Administrator em outra máquina.
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3.10 Ferramenta de migração
O assistente de migração é um aplicativo autônomo que fornece uma migração direta de dados ERA 4.x / 5.x em um
banco de dados intermediário que permite que você importe para o ERA 6.x.
Faça o download da Ferramenta de migração ESET Remote Administrator. Você precisará de um nome de usuário e
senha existentes da ESET para fazer download da ferramenta.

OBSERVAÇÃO: Para resolver um problema com faltando MSVCP100.dll ou MSVCR100.dll arquivos, instale o Microsoft
Visual C++ 2010 Redistributable Package mais recente. Você pode usar o link a seguir Microsoft Visual C++ 2010
Redistributable Package (x86).
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3.10.1 Cenário de migração 1
Este cenário cobre uma migração do ERA 6.x sendo executado em um computador diferente do que o ERA 4.x / 5.x.
1. A primeira etapa no processo de migração é ter o ERA 6.x instalado e em execução em outro computador.
2. Inicie a Ferramenta de migração do ESET Remote Administrator na máquina ERA 4.x / 5.x e selecione Exportar para
salvar dados do ERA antigo no arquivo intermediário de banco de dados.
3. O assistente de migração é capaz de transferir apenas dados específicos. Selecione os dados que deseja transferir
e clique em Avançar.

Devido ao novo design e funções dos Grupos dinâmicos no ERA 6.x, não é possível transferir os grupos paramétricos,
tarefas e políticas de versões anteriores. Depois de ter selecionado uma pasta onde deseja salvar o banco de dados
temporário, o assistente exibirá o status de arquivo do banco de dados ERA 4.x / 5.x.
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Todos os dados são exportados para um banco de dados intermediário.
4. Quando a exportação de dados foi concluída, há duas opções a escolher:
Uma opção é Concluir a exportação, Copiar o arquivo do banco de dados temporário para um servidor que
esteja executando o ESET Remote Administrator 6.x, e importar os dados usando a ferramenta de migração
ERA naquele servidor.
Uma segunda opção é clicar no botão Importar agora e importar os dados diretamente para o ESET Remote
Administrator 6.x pela rede. Especifique a conexão e os detalhes de login do novo servidor ERA.
OBSERVAÇÃO: Grupos estáticos sincronizados a partir do Active Directory são ignorados e não serão exportados.
Se as configurações do servidor não permitirem a importação de dados específicos, a Ferramenta de migração
do ESET Remote Administrator deixará você escolher alterar as configurações do ERA 6.x para componentes
específicos.
Então cada um dos componentes é importado. Um relatório de importação (migração) está disponível para
cada componente. Depois de concluir a importação, a Ferramenta de migração exibirá os resultados do
processo de importação.
Se você escolheu migrar usuários, as senhas foram redefinidas e substituídas por senhas geradas
aleatoriamente. Essas senhas podem ser exportadas em .CSV .
O assistente da ferramenta de migração também gera um script que pode ser usado para pré-configurar
Agentes ERA em máquinas do cliente. Este script é um pequeno arquivo executável .bat arquivo distribuível a
computadores do cliente.
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Recomendamos que você reveja as configurações e dados migrados para se certificar de que a importação foi
bem-sucedida. Depois de verificar, use este script para implantar o Agente ERA em um pequeno grupo de
computadores para verificar se eles estão se conectando ao servidor corretamente.
Depois da conexão bem sucedida com o grupo de teste, é possível implementar o Agente nos computadores
restantes (seja manualmente ou usando a tarefa de sincronização AD).
OBSERVAÇÃO: Se qualquer uma das etapas de migração falhar, você deve reverter as mudanças do ERA 6.x,
configurar os computadores para se conectarem com ERA 4.x / 5.x, recuperar os dados de backup do ERA 4.x / 5.x e
entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da ESET.

3.10.2 Cenário de migração 2
Este cenário cobre uma migração do ESET Remote Administrator 6.x sendo executado no mesmo computador que o
ERA 4.x / 5.x. É preciso fazer backup de todos os dados do ERA (usando a Ferramenta de manutenção ESET) e serviços
ERA no sistema operacional precisam ser interrompidos antes da migração de quaisquer dados.
1. Depois de executar a Ferramenta de migração do ESET Remote Administrator na máquina ERA 4.x / 5.x, o
administrador seleciona a opção Exportar para salvar dados do ERA 4.x / 5.x no arquivo intermediário de banco de
dados. O assistente de migração é capaz de transferir apenas dados específicos:
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OBSERVAÇÃO: Não é possível transferir grupos paramétricos, tarefas e políticas do ERA 4.x / 5.x devido ao novo
design e funções dos Grupos dinâmicos no ERA 6.x.
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2. Depois de selecionar uma pasta para salvar o banco de dados temporário, o assistente irá exibir o status de
arquivo do banco de dados ERA 4.x / 5.x.

3. Todos os dados são exportados para um banco de dados intermediário.
Depois da exportação bem sucedida dos dados e antes da implantação do ERA 6.x, o ERA 4.x / 5.x deve ser
desinstalado.
Quando o novo ERA 6.x for instalado, o banco de dados exportado pode ser importado usando a Ferramenta
de migração. O Administrador é solicitado a escolher o arquivo salvo.
Se as configurações do servidor não permitirem a importação de dados específicos, a Ferramenta de migração
do ESET Remote Administrator deixará você escolher alterar as configurações do ERA 6.x para componentes
específicos.
Então cada um dos componentes é importado. Um relatório de importação (migração) está disponível para
cada componente. Depois de concluir a importação, a Ferramenta de migração exibirá os resultados do
processo de importação.
Se você escolheu migrar usuários, as senhas foram redefinidas e substituídas por senhas geradas
aleatoriamente. Essas senhas podem ser exportadas em .CSV .
O assistente da ferramenta de migração também gera um script que pode ser usado para pré-configurar
Agentes ERA em máquinas do cliente. Este script é um pequeno arquivo executável .bat arquivo distribuível a
computadores do cliente.
Recomendamos que você reveja as configurações e dados migrados para se certificar de que a importação foi
bem-sucedida. Depois de verificar, use este script para implantar o Agente ERA em um pequeno grupo de
computadores para verificar se eles estão se conectando ao servidor corretamente.
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Depois da conexão bem sucedida com o grupo de teste, é possível implementar o Agente nos computadores
restantes (seja manualmente ou usando a tarefa de sincronização AD).
OBSERVAÇÃO: Se qualquer uma das etapas de migração falhar, você deve reverter as mudanças do ERA 6.x,
configurar os computadores para se conectarem com ERA 4.x / 5.x, recuperar os dados de backup do ERA 4.x / 5.x e
entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da ESET.

3.10.3 Cenário de migração 3
Este cenário cobre uma migração para o ERA 6.x onde os endpoints estão conectados ao ERA 4.x / 5.x antigo até que
o agente ERA seja implementado pelo ERA 6.x.
OBSERVAÇÃO: Este cenário é apenas para usuários de alto nível. Não recomendamos este tipo de migração a menos
que não haja outra opção.
1. Depois de executar a Ferramenta de migração do ESET Remote Administrator na máquina ERA 4.x / 5.x, o
administrador seleciona a opção Exportar para salvar dados do ERA 4.x / 5.x no arquivo intermediário de banco de
dados. O assistente de migração é capaz de transferir apenas dados específicos:
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OBSERVAÇÃO: Não é possível transferir grupos paramétricos, tarefas e políticas do ERA 4.x / 5.x devido ao novo
design e funções dos Grupos dinâmicos no ERA 6.x.
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2. Depois de selecionar uma pasta para salvar o banco de dados temporário, o assistente irá exibir o status de
arquivo do banco de dados ERA 4.x / 5.x.

3. Todos os dados são exportados para um banco de dados intermediário.
4. Se o ERA 6 será instalado no mesmo computador que o 4.x/5.x, você deve alterar as portas ERA antigas e
renomear seu serviço de servidor ( sc config ERA_SERVER DisplayName= "ESET Remote Administrator g1").
5. ESET Remote Administrator 4.x/5.x deve ser reiniciado após a exportação dos seus dados.
6. Instale o novo ESET Remote Administrator 6 e importe o banco de dados intermediário usando a Ferramenta de
migração.
Se as configurações do servidor não permitirem a importação de dados específicos, a Ferramenta de migração
do ESET Remote Administrator deixará você escolher alterar as configurações do ERA 6.x para componentes
específicos.
Então cada um dos componentes é importado. Um relatório de importação (migração) está disponível para
cada componente. Depois de concluir a importação, a Ferramenta de migração exibirá os resultados do
processo de importação.
Se você escolheu migrar usuários, as senhas foram redefinidas e substituídas por senhas geradas
aleatoriamente. Essas senhas podem ser exportadas em .CSV .
O assistente da ferramenta de migração também gera um script que pode ser usado para pré-configurar
Agentes ERA em máquinas do cliente. Este script é um pequeno arquivo executável .bat arquivo distribuível a
computadores do cliente.
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Recomendamos que você reveja as configurações e dados migrados para se certificar de que a importação foi
bem-sucedida. Depois de verificar, use este script para implantar o Agente ERA em um pequeno grupo de
computadores para verificar se eles estão se conectando ao servidor corretamente.
Depois da conexão bem sucedida com o grupo de teste, é possível implementar o Agente nos computadores
restantes (seja manualmente ou usando a tarefa de sincronização AD).
OBSERVAÇÃO: Se qualquer uma das etapas de migração falhar, você deve reverter as mudanças do ERA 6.x,
configurar os computadores para se conectarem com ERA 4.x / 5.x, recuperar os dados de backup do ERA 4.x / 5.x e
entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da ESET.
A consequência deste tipo de migração é que não haverá nenhum relatório exportado entre o processo de backup
do ERA 4.x / 5.x e a implementação do agente em um computador do cliente. Porém, os dados ainda estarão
presentes na sua cópia antiga do ERA 4.x / 5.x.
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4. Primeiros passos
Depois de ter instalado com êxito o ESET Remote Administrator, você poderá prosseguir com as configurações. Os
capítulos a seguir mostrarão a você os passos iniciais recomendados que devem ser realizados após a instalação do
ESET Remote Administrator.
Primeiro, abra o Console da web ERA em seu navegador da Web e faça login.
Conhecendo o ERA Web Console
Antes de iniciar a configuração inicial, recomendamos que você conheça o ERA Web Console, pois é a interface que
você usará para gerenciar soluções de segurança da ESET.
Como adicionar computadores cliente, servidores e dispositivos móveis em sua rede à estrutura do ERA
Durante a instalação, é possível escolher pesquisar computadores (clientes) em sua rede; todos os clientes
encontrados serão relacionados na seção Computadores quando você iniciar o ESET Remote Administrator. Se
clientes não forem mostrados na seção Computadores, execute a tarefa Sincronização de grupo estático para
pesquisar computadores e mostrá-los em grupos.
Como implantar um Agente
Assim que os computadores forem encontrados, implante o Agente nos computadores cliente. O Agente fornece
comunicação entre o ESET Remote Administrator e clientes.
Instalando o produto ESET (incluindo ativação)
Para manter seus clientes e rede seguros, instale produtos ESET. Isso é feito usando a tarefa Instalação de software.
Como criar/editar grupos
Recomendamos que você classifique clientes em Grupos, estáticos ou dinâmicos, com base em vários critérios. Isso
facilita o gerenciamento de clientes e ajuda você a manter uma visão geral de sua rede.
Como criar uma nova política
Políticas são muito úteis se você quiser enviar uma configuração específica de um produto ESET que está em
execução em seus computadores cliente. Isso permite que você não precise configurar cada produto ESET cliente
manualmente, aplicando a configuração usando uma política. Assim que você tiver criado uma nova política com sua
configuração personalizada, você poderá atribuí-la a um grupo (estático ou dinâmico). Em seguida, a política será
aplicada a todos os computadores nesse grupo.
Como atribuir política a um grupo
Como explicado acima, para que uma política seja aplicada, é necessário que seja atribuída a um grupo.
Computadores que pertencem ao grupo terão essa política aplicada a eles. A política será aplicada sempre que um
Agente se conectar ao servidor ERA.
Como configurar notificações e criar relatórios
Para manter uma melhor visão geral do que está acontecendo em computadores cliente em seu ambiente,
recomendamos que você use notificações e relatórios, por exemplo, se quiser ser notificado de que um
determinado evento ocorreu ou quer ver ou fazer download de um relatório.

4.1 Abrir o console da Web ERA
Há várias maneiras de abrir o console da Web ERA:
Em seu servidor local (a máquina hospedando seu Web Console), digite este URL no navegador da Web:
https://localhost/era/
De qualquer local com acesso à internet para seu servidor Web, digite o URL no seguinte formato:
https://nomedoseuservidor/era/
Substitua "nomedoseuservidor" pelo nome real ou endereço IP de seu servidor Web.
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Para se conectar ao equipamento virtual ERA, use o seguinte URL:
https://[IP address]:8443/
Substitua "[endereço IP]" pelo endereço IP de sua VM ERA. Caso você não se lembre do endereço IP, consulte a
etapa 9 das instruções de implantação do Equipamento virtual.
Em seu servidor local (a máquina hospedando seu console da Web), clique em Iniciar > Todos os Programas > ESET
> ESET Remote Administrator > Console da web do ESET Remote Administrator - uma tela de login será aberta em
seu navegador da Web padrão. Isso não se aplica ao equipamento virtual ERA.
OBSERVAÇÃO: Como o Web Console usa protocolo seguro (HTTPS), você poderá receber uma mensagem no
navegador da Web em relação a um certificado de segurança ou conexão não confiável (o texto exato da mensagem
dependerá do navegador que você está usando). Isso se deve ao fato de que o navegador deseja verificar a
identidade do site que você está tentando acessar. Clique em Continuar neste site (Internet Explorer) ou
Compreendo os riscos; clique em Adicionar exceção... e clique em Confirmar exceção de segurança (Firefox) para
permitir acesso ao console da web ERA. Isso se aplica somente quando você está tentando acessar o URL do ESET
Remote Administrator Web Console.
Quando o servidor Web (que executa o ERA Web Console) estiver ativo, a seguinte tela será exibida.

Se esse for seu primeiro login, forneça as credenciais que inseriu durante o processo de instalação. Para obter mais
detalhes sobre essa tela, consulte Tela de login do Web Console.
OBSERVAÇÃO: Na rara hipótese de você não visualizar a tela de login ou quando a tela de login parecer estar
constantemente sendo carregada, reinicie o serviço ESET Remote Administrator Server. Assim que o serviço ESET
Remote Administrator Server estiver em perfeito funcionamento novamente, reinicie o serviço Apache Tomcat.
Depois disso, a tela de login do console da Web será carregada com êxito.
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4.2 Tela de login do console da Web
Um usuário precisa de credenciais de login (nome de usuário e senha) para efetuar login no Web Console. Além
disso, é possível efetuar login como um usuário de domínio marcando a caixa de seleção Entrar no domínio (um
usuário de domínio não está relacionado a qualquer grupo de domínio mapeado). Você pode selecionar seu idioma
em uma lista no canto direito superior da tela de login. Selecione Permitir sessão em várias guias para permitir que
os usuários abram o Console da web ERA em várias guias no navegador da Web.

Alterar senha/Tentar outra conta - permite que você altere a senha ou volte para a tela de login. Um usuário sem
permissão definida pode fazer login no Web Console, mas ele não verá informações relevantes.
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Para fornecer ao usuário permissões de leitura/gravação/modificação nos módulos do Console da web, uma
Definição de permissão precisa ser criada e atribuída ao usuário.
Gerenciamento de sessão e medidas de segurança:
Bloqueio de login do endereço IP
Depois de 10 tentativas mal sucedidas de login do mesmo endereço IP, outras tentativas de login desse endereço IP
serão bloqueadas temporariamente por cerca de 10 minutos. O bloqueio de endereço IP em tentativas de login não
afeta sessões existentes.
Bloqueio de endereço de ID de sessão errado
Depois de usar um ID de sessão inválido 15 vezes do mesmo endereço IP, todas as outras tentativas de conexão
desse endereço IP serão bloqueadas por cerca de 15 minutos. IDs de sessões expiradas não são contados. Se houver
um ID de sessão expirada no navegador, ele não é considerado um ataque. O bloqueio de IP de 15 minutos é para
todas as ações (inclusive solicitações válidas).
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4.3 Conhecendo o ERA Web Console
O ESET Remote Administrator Web Console é a principal interface que se conecta ao Servidor ERA. Você pode
pensar nele como um painel de controle, um local central do qual é possível gerenciar todas as suas soluções de
segurança ESET. Ela é uma interface na web que pode ser acessada usando um navegador (consulte Navegadores da
Web compatíveis) de qualquer local e qualquer dispositivo com acesso à internet.
Os princípios básicos na orientação de interface gráfica do usuário são:
O usuário é sempre mostrado no canto direito superior, onde aparece a contagem regressiva do limite de tempo
de sua sessão. Você pode clicar em efetuar logout ao lado da contagem regressiva para efetuar logout a qualquer
momento. Assim que a sessão atingir o limite de tempo (devido à inatividade do usuário), o usuário deverá fazer
login novamente.
Você pode clicar em ? no topo de qualquer tela para ver a Ajuda de tela para aquela tela específica.
O Menu está sempre acessível à esquerda, exceto ao usar um Assistente. Posicione o mouse no lado esquerdo da
tela para exibir o menu a qualquer momento. O menu também contém Links rápidos e exibe sua versão do
Console da web.
O ícone de engrenagem sempre denota menu de contexto.

As telas com árvores têm controles específicos. A árvore em si fica à esquerda com ações abaixo. Clique em um item
na árvore para exibir opções para esse item.
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As tabelas permitem você gerencie unidades a partir de linhas individualmente ou em um grupo (quando mais
linhas são selecionadas). Clique em uma linha para exibir opções para unidades nessa linha. Os dados nas tabelas
podem ser filtrados e classificados.

Os objetos no ERA são editados usando Assistentes. Todos os Assistentes compartilham algum comportamento em
comum:
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As etapas são orientadas verticalmente do início para o fim.
O usuário pode retornar a qualquer etapa, a qualquer momento.
Dados de entrada inválidos são marcados quando você move o cursor para um novo campo. A etapa do Assistente
contendo dados de entrada inválidos também é marcada.
O usuário poderá verificar se há dados inválidos a qualquer momento clicando em Configurações obrigatórias.
A opção Concluir não está disponível até que todos os dados de entrada estejam corretos.

4.4 Implantação
Após a instalação com êxito do ESET Remote Administrator será necessário implantar o Agente ERA e a proteção de
endpoint ESET (EES, EEA...) nos computadores na rede. A implementação consiste nas seguintes etapas:
1. Adicionar computadores do cliente na estrutura de grupos do ESET Remote Administrator.
2. Implementação do agente ERA
3. Implementação de proteção do ESET Endpoint
Assim que o Agente ERA for implantado, você poderá realizar a instalação remota de outros produtos de segurança
ESET em seus computadores cliente. As etapas exatas da instalação remota são descritas no capítulo Instalação do
produto.

4.4.1 Adicionar computador cliente à estrutura do ERA
Há três formas de adicionar o computador cliente ao ESET Remote Administrator:
Sincronização do Active Directory
Digitando manualmente nome/IP
Usando o RD Sensor
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4.4.1.1 Usando a sincronização do Active Directory
A sincronização do AD é realizada por meio da execução da tarefa do servidor Sincronização de grupo estático.
Admin > Tarefa do servidor é uma tarefa padrão predefinida que você pode escolher executar automaticamente
durante a instalação do ESET Remote Administrator. Se o computador estiver em um domínio, a sincronização será
realizada e computadores do AD serão relacionados em um grupo padrão Todos.

Para iniciar o processo de sincronização, basta clicar na tarefa e escolher Executar agora. Se você precisar criar uma
nova tarefa de sincronização do AD, selecione um grupo ao qual deseja adicionar novos computadores a partir do
AD. Além disso, selecione objetos no AD dos quais deseja sincronizar e o que fazer com as duplicatas. Insira as
configurações de conexão do servidor do AD e defina o Modo de sincronização como Active Directory/Open
Directory/LDAP.
Siga as instruções passo a passo nesse artigo da Base de conhecimento ESET.
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4.4.1.2 Digitando manualmente nome/IP
A guia Computadores permite Adicionar novos computadores. Dessa forma, você pode adicionar computadores
manualmente que não são encontrados ou adicionados automaticamente.

Digite o endereço IP ou nome do host de uma máquina que deseja adicionar e o ESET Remote Administrator
pesquisará por ela na rede.
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Clique em Adicionar. Os computadores podem ser visualizados na lista à direita quando você selecionar o grupo ao
qual eles pertencem. Assim que o computador for adicionado, uma janela pop-up será aberta com uma opção para
Implantar Agente.

4.4.1.3 Usando o RD Sensor
Se você não estiver usando a sincronização do AD, a forma mais fácil de adicionar um computador à estrutura do ERA
é instalar o RD Sensor. O componente do sensor RD é parte do pacote de instalação. É possível criar um
detalhamento fácil do relatório Taxa de computadores invasores, na tabela na parte de baixo do painel
Computadores para exibir os computadores invasores clicando na parte vermelha do gráfico.
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O relatório Computadores invasores no Painel agora relacionará computadores encontrados pelo RD Sensor. Os
computadores podem ser adicionados clicando-se no computador que deseja Adicionar ou você pode Adicionar
todos os itens exibidos.

Se você estiver adicionando um único computador, siga as instruções na tela. Você pode usar um nome predefinido
ou especificar seu próprio (esse é um nome de exibição que será usado somente no ERA Web Console, não um
nome de host real). Também é possível adicionar uma descrição se quiser. Caso esse computador já exista em seu
diretório do ERA, você será notificado e poderá decidir o que fazer com a duplicata. As opções disponíveis são:
Implantar Agente, Ignorar, Repetir, Mover, Duplicar ou Cancelar. Assim que o computador for adicionado, uma
janela pop-up será aberta com uma opção para Implantar Agente.
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Se você clicar em Adicionar todos os itens exibidos uma lista de computadores a serem adicionados à lista será
exibida. Clique no X ao lado do nome de um computador específico se você não quiser incluí-lo em seu diretório
ERA nesse momento. Quando tiver concluído a remoção de computadores da lista, clique em Adicionar. Depois de
clicar em Adicionar, selecione a ação a ser realizada quando uma duplicata for encontrada (poderá ocorrer um
pequeno atraso dependendo do número de computadores em sua lista): Ignorar, Repetir, Mover, Duplicar ou
Cancelar. Assim que você tiver selecionado uma opção, uma janela pop-up relacionando todos os computadores
adicionados será aberta com uma opção para Implantar Agentes nesses computadores.

Os resultados desse rastreamento do Sensor RD são gravados em um relatório chamado detectedMachines.log. Ele
contém uma lista de computadores detectados em sua rede. Você pode encontrar o detectedMachines.log arquivo
aqui:
Windows
C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection Sensor\Logs\
Linux
var/log/eset/RemoteAdministrator/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log
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4.4.2 Implantação do agente
A implantação do Agente pode ser realizada de diferentes maneiras. Você pode implantar o Agente:
Remotamente - usando uma tarefa de Servidor para implementação em massa do Agente ERA, outra alternativa
seria implantar o Agente usando GPO e SCCM
Localmente - usando o pacote de instalação do Agente ou Instaladores de agente Live, por exemplo, se estiverem
ocorrendo problemas durante a implementação remota
A implantação local pode ser realizada de três maneiras:
Instaladores de agente Live - usando um script gerado do console da Web ERA, você pode distribuir o Instaladores
de agente Live por email ou executá-lo de uma mídia removível (pen drive, etc.)
Instalação auxiliada por servidor - usando o pacote de instalação do Agente, efetua download de certificados do
Servidor ERA automaticamente (método de implementação local recomendado)
Instalação off-line - usando o pacote de instalação do Agente, você deve exportar manualmente certificados e
usá-los nesse método de implementação
A tarefa de servidor Implantação do agente remoto pode ser usada para distribuição em massa do Agente a
computadores cliente. Esse é o método de distribuição mais conveniente, pois pode ser realizado do Web Console
sem a necessidade de implantar o Agente em cada computador manualmente.
O Agente ERA é muito importante, pois soluções de segurança ESET em execução em computadores cliente
comunicam-se com o Servidor ERA exclusivamente por meio do Agente.
OBSERVAÇÃO: Caso você tenha problemas com a implementação do Agente ERA remotamente (a tarefa do Servidor
Implementação do agente falhar) consulte o guia de Solução de problemas.

4.4.2.1 Etapas de implantação - Windows
1. Certifique-se de que todos os pré-requisitos sejam atendidos:
Servidor ERA e o console da Web ERA estão instalados (em um computador Servidor).
Um certificado de Agente é criado e preparado no seu drive local.
Uma Autoridade de certificação é preparada em sua unidade local.
O computador Servidor deve estar acessível na rede.
OBSERVAÇÃO: Caso você tenha problemas ao implantar o Agente ERA remotamente (a tarefa de Servidor
Implantação do Agente termina com status Com falha), consulte o guia Solução de problemas.
2. Clique duas vezes no pacote de instalação para iniciar a instalação.
3. Insira um Host do servidor (nome do host/endereço IP) e uma Porta do servidor (por padrão, 2222) nos campos
apropriados. Essas informações são usadas para conexão com o Servidor ERA.
4. Selecione um certificado de mesmo nível e uma senha para esse certificado. Como opção, você pode adicionar
uma autoridade de certificação. Isso é necessário somente para certificados não assinados.
5. Selecione uma pasta na qual o Agente será instalado ou deixe a pasta predefinida selecionada.
6. Clique em Instalar. O Agente será instalado em seu computador.
OBSERVAÇÃO: Se um log detalhado da instalação for necessário, o usuário deverá iniciar a instalação por meio do
programa msiexec e fornecer os parâmetros necessários: msiexec /i program_installer.msi /lv* c:\temp
\installer_log.txt

A pasta c:\temp\ deve existir antes da execução desse comando.
Você pode verificar o relatório de status na máquina cliente C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent
\Logs\status.html para se certificar de que o Agente ERA esteja funcionando corretamente.
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4.4.2.1.1 Instaladores de agente Live
Esse tipo de implantação do Agente é útil quando as opções de implantação remota e local não são adequadas para
você. Nestes casos você pode distribuir o instalador de agente Live por email e permitir que o usuário o implante.
Você também pode executar o Instalador de agente Live a partir de uma mídia removível (unidade flash USB, etc.).
OBSERVAÇÃO: A máquina cliente precisa ter conexão com a Internet para efetuar o download do pacote de
instalação do Agente. Além disso, o cliente precisará ser capaz de se conectar ao Servidor ERA.
1. Clique em Instaladores de agente Live... na seção Links rápidos da barra de menus para criar o instalador.
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2. Insira o nome do host ou endereço IP do servidor e selecione a Autoridade de certificação ERA que você criou
durante a instalação inicial. Insira a Senha da autoridade de certificação criada durante a Instalação do servidor
quando solicitado pela senha do certificado.

3. Clique em Obter instaladores para gerar links para arquivos de instalador do Agente em Windows, Linux e MAC.

4. Clique no link Download ao lado do arquivo do instalados que você deseja baixar e salve o arquivo zip.
Descompacte o arquivo no computador cliente no qual deseja implantar o Agente ERA e execute o script
EraAgentOnlineInstaller.bat (Windows) ou EraAgentOnlineInstaller.sh (Linux e Mac) para executar o
instalador.
OBSERVAÇÃO: Se você estiver executando o script no Windows XP SP2, é preciso instalar um Microsoft Windows
Server 2003 Administration Tools Pack. Caso contrário o Instalador de agente Live não será executado
adequadamente. Quando tiver instalado o Administration Pack, é possível executar o script do Instalador de agente
Live.
Você pode verificar o relatório de status na máquina cliente C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent
\Logs\status.html para se certificar de que o Agente ERA esteja funcionando corretamente. Caso haja problemas
com o Agente (p. ex., não se conectando com o Servidor ERA), consulte solução de problemas.
Se quiser implantar o Agente ERA usando o instalador de agente Live da sua pasta local compartilhada sem o
servidor de download de repositório ESET, siga essas etapas:
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1. Edite o arquivo EraAgentOnlineInstaller.bat (Windows) ou script EraAgentOnlineInstaller.sh (Linux e Mac).
2. Altere as linhas 28 e 30 para que elas indiquem os arquivos de download locais corretos. Por exemplo:

3. Use seu próprio URL (em vez do que é exibido abaixo):

4. Edite a linha 80 para substituir " ^& packageLocation ^& "

com !url!

5. Salve o arquivo.
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4.4.2.1.2 Implantar o agente remotamente
Há duas opções para implementação remota do Agente ERA. É possível usar uma tarefa de Servidor conforme
descrito abaixo ou implantar um Agente usando GPO e SCCM.
A implementação remota do Agente ERA usando uma tarefa de Servidor é realizada da seção Admin. Use as
instruções escritas a seguir ou assista ao nosso Vídeo de instruções da Base de conhecimento.
OBSERVAÇÃO: Recomendamos testar a implementação do agente em massa no seu ambiente antes de usá-la para
implantar o Agente ERA em grupos de clientes grandes. Antes de testar a implementação em massa, configure o
Intervalo de conexão de agente de acordo com suas preferências.
Clique em Tarefa do servidor > Implantação do agente> Novo para começar a configurar sua nova tarefa.

Básico
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Insira informações básicas sobre a tarefa, como o Nome, Descrição (opcional) e Tipo de tarefa. O Tipo de tarefa
define as configurações e comportamento da tarefa.
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Configurações
o Resolução automática de Agente adequado - se você tiver vários sistemas operacionais (Windows, Linux, Mac
OS) em sua rede, selecione essa opção e essa tarefa localizará automaticamente o pacote apropriado de
instalação do Agente compatível com servidor para cada sistema.
o Alvos - clique nessa opção para selecionar os clientes que serão os destinatários dessa tarefa.
o Nome de usuário/Senha - o nome de usuário e a senha do usuário com direitos suficientes para realizar uma
instalação remota do agente.
o Nome do host do servidor (opcional) - você pode inserir um nome do host do servidor se for diferente daquele
por parte do cliente e do servidor.
o Certificado de mesmo nível/Certificado ERA - esse é o certificado de segurança e a autoridade de certificação da
instalação do agente. Você pode selecionar o certificado padrão e a autoridade de certificação ou usar
certificados personalizados. Para obter mais informações consulte o capítulo Certificados.
o Certificado personalizado - se você usar um certificado personalizado para autenticação, acesse o certificado e o
selecione ao instalar o Agente.
o Senha de certificado - senha do certificado, seja a senha que você inseriu durante a instalação do servidor (na
etapa na qual criou uma autoridade de certificação) ou a senha de seu certificado personalizado.

OBSERVAÇÃO: O Servidor ERA pode selecionar automaticamente o pacote de instalação do Agente apropriado para
sistemas operacionais. Para escolher um pacote manualmente, desmarque a opção Resolução automática de Agente
adequado e escolha o pacote que deseja usar a partir da lista dos Agentes disponíveis via repositório ERA.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.
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Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.

Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
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Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
OBSERVAÇÃO: Caso você tenha problemas com a implantação do Agente ERA remotamente (a tarefa do Servidor
Implantação do agente falha) consulte a seção de Solução de problemas deste guia.
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4.4.2.1.3 Implantar o agente localmente
Para implantar o Agente localmente em um computador cliente usando o Assistente de instalação, siga estas
etapas:
Faça download do pacote de instalação do Agente da seção download do site da ESET em Gerenciamento remoto
(clique no sinal + para expandir a categoria). Execute o instalador na máquina cliente na qual deseja implantar o
Agente. Depois de aceitar o EULA, selecione o tipo de instalação que deseja realizar - Instalação auxiliada por
servidor ou Instalação off-line.
Use as instruções escritas a seguir ou assista ao Vídeo de instruções da Base de conhecimento. Além disso, é
possível usar este artigo da Base de conhecimento ESET com instruções passo-a-passo ilustradas.
1. Instalação auxiliada por servidor:
Certifique-se de que Instalação auxiliada por servidor está selecionada, especifique seu Host de servidor (nome ou
endereço IP) e a Porta do servidor do seu Servidor ERA e clique em Avançar. A porta de servidor padrão é 2222, se
você estiver usando uma porta diferente, substitua a porta padrão pelo seu número de porta personalizado.

Especifique o método usado para conexão com o Remote Administrator Server: Servidor ERA ou Servidor Proxy ERA
e porta do Console da Web ERA e insira suas credenciais de login no console da Web ERA: Nome de usuário e Senha.
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Clique em Escolher grupo estático personalizado e selecione o grupo estático ao qual o computador cliente será
adicionado usando o menu suspenso.
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2. Instalação off-line:

Para realizar uma Instalação off-line, digite 2222 no campo Porta do servidor, selecione Instalação off-line e clique
em Avançar. Para este método você deve especificar um certificado de mesmo nível e Autoridade de Certificação.
Para mais informações sobre como exportar e usar um certificado de mesmo nível e Autoridade de Certificação
clique aqui.

OBSERVAÇÃO: Você pode verificar o relatório de status na máquina cliente (localizado em C:\ProgramData\ESET
\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html) para se certificar de que o Agente ERA
esteja funcionando corretamente. Caso haja problemas com o Agente (p. ex., não se conectando com o Servidor
ERA), consulte solução de problemas.
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4.4.2.2 Etapas de implantação - Linux
Estas etapas são aplicáveis para instalação local do Agente. Se você quiser implantar o Agente em vários
computadores, consulte a seção Implantação do Agente.
Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:
Servidor ERA e o console da Web ERA estão instalados (em um computador Servidor).
Um certificado de Agente criado e preparado no seu drive local.
Autoridade de certificação preparada em sua unidade local.
O computador Servidor deve estar acessível na rede.
O arquivo de instalação do Agente deve ser definido como um executável (chmod +x).
O Agente é instalado por meio da execução de um comando no terminal (veja o exemplo a seguir).
Exemplo
(Nova s l i nha s s ã o denota da s por "\" pa ra fa ci l i ta r a cópi a des s a s equênci a pa ra o Termi na l )
./Agent-Linux-i686-1.0.387.0.sh --skip-license --cert-path=/home/adminko/Desktop/agent.pfx \
--cert-auth-path=/home/adminko/Desktop/CA.der --cert-password=N3lluI4#2aCC \
--hostname=10.1.179.36 --port=2222

O Agente ERA e o eraagent.service serão instalados no seguinte local:
/opt/eset/RemoteAdministrator/Agent
Parâmetros de instalação
--skip-licensenão pedirá uma confirmação de licença ao usuário.
--cert-path é o caminho para o arquivo de certificado do Agente.
--cert-auth-path é o caminho para o arquivo de autoridade de certificação do Servidor.
--cert-password deve corresponder à senha de certificado do Agente
--hostname é uma conexão para o servidor (ou proxy) em um destes formatos (nome do host, IPv4, IPv6 ou
registro SRV)
o --port é uma porta para escuta, para o Servidor e para o Proxy (2222).
o
o
o
o
o

Para verificar uma instalação correta, execute o seguinte comando:
sudo service eraagent status

OBSERVAÇÃO: Quando usar um certificado que você criou, assinado por uma autoridade que não seja a Autoridade
de certificação do ERA, será necessário deixar o parâmetro --cert-auth-path fora do script de instalação, pois a outra
autoridade de certificação já está instalada em seu sistema operacional Linux (e também em seu computador
Servidor).
OBSERVAÇÃO: Caso você tenha problemas com a implantação do Agente ERA remotamente (a tarefa do Servidor
Implantação do agente termina com um status Com falha), consulte o guia Solução de problemas.
Você pode verificar o relatório de status na máquina cliente /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/trace.log
ou /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/status.html para se certificar de que o Agente ERA esteja
funcionando corretamente.
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4.4.2.3 Etapas de implementação - OS X
1. Certifique-se de que todos os pré-requisitos sejam atendidos:
Servidor ERA e o console da Web ERA estão instalados (em um computador Servidor).
Um certificado de Agente é criado e preparado no seu drive local.
Uma Autoridade de certificação é preparada em sua unidade local.
OBSERVAÇÃO: Caso você tenha problemas com a implementação do Agente ERA remotamente (a Tarefa do servidor
Implementação do agente termina com um status Com falha), consulte o guia Solução de problemas.
2. Clique duas vezes no arquivo .dmg para iniciar a instalação.
3. Insira os dados de Conexão do servidor: Host do servidor (nome do host ou endereço IP do Servidor ERA) e a Porta
do servidor (por padrão, 2222).
4. Selecione um certificado de mesmo nível e uma senha para esse certificado. Como opção, você pode adicionar
uma autoridade de certificação. Isso é necessário somente para certificados não assinados.
5. Verifique o local de instalação e clique em Instalar. O Agente será instalado em seu computador.
6. O relatório do Agente ERA pode ser encontrado aqui: /Library/Application Support/
com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/

4.4.2.4 Solução de problemas - Implantação do agente
Você pode se deparar com problemas durante a implantação do Agente. Se a implementação falhar, há vários
elementos que podem ser a causa. Esta seção ajudará você a:
o Descobrir a causa da falha de implantação do Agente
o Verifique quanto a possíveis causas, de acordo com a tabela a seguir
o Solucionar o problema e realizar uma implantação com sucesso
Windows
1. Para descobrir o motivo de falha na implantação do agente, acesse Relatórios > Automação e selecione
Informações de tarefas de implantação do agente nos últimos 30 dias e, em seguida, clique em Gerar agora.
Uma tabela será exibida com informações de implementação. A coluna Progresso exibe mensagens de erro sobre o
motivo de falha de implantação do agente.
Se você precisar de ainda mais detalhes, poderá alterar o detalhamento do relatório de rastreamento do Servidor
ERA. Acesse Administrador > Configurações do servidor > Configurações avançadas > Registro em log e selecione
Erro no menu suspenso. Execute a implantação do Agente novamente e, quando falhar, verifique o relatório de
rastreamento do Servidor ERA em relação às entradas mais recentes do relatório, na parte inferior do arquivo. O
relatório incluirá sugestões sobre como resolver o problema. O relatório mais recente do Servidor ERA pode ser
encontrado aqui: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\trace.log
Para permitir o registro em relatório completo, crie um arquivo modelo traceAll sem extensão na mesma pasta que
o trace.log. Reinicie o serviço do servidor do ESET Remote Administrator Server, isto vai permitir o registro em
relatório completo do arquivo trace.log.
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2. A tabela abaixo contém vários motivos para falha de implementação do agente:
Mensagem de erro

Não foi possível se conectar

Acesso negado

Pacote não encontrado no
repositório

Causa possível
O cliente não pode ser acessado na rede
Não foi possível resolver o nome do host do cliente
O firewall bloqueia a comunicação
As portas 2222 e 2223 não estão abertas no firewall (por parte do cliente e do
servidor)
Não há uma senha definida para a conta do administrador
Direitos de acesso insuficientes
O compartilhamento administrativo ADMIN$ não está disponível
O compartilhamento administrativo IPC$ não está disponível
O uso de compartilhamento de arquivo simples está ativado
O link para o repositório está incorreto
O repositório está indisponível
O repositório não contém o pacote necessário

3. Siga as etapas da solução de problemas adequadas de acordo com a causa possível:
o O cliente não pode ser acessado na rede: acesse o cliente a partir do Servidor ERA; se você obtiver uma
resposta, tente fazer logon na máquina cliente remotamente (por exemplo, via área de trabalho remota).
o Não foi possível resolver o nome do host do cliente: possíveis soluções para problemas de DNS podem incluir,
mas não estão limitadas a:
Uso do comando nslookup do endereço IP e nome de host do servidor e/ou os clientes tendo problemas de
implantação do Agente. Os resultados devem corresponder às informações na máquina. Por exemplo, um
nslookup de um nome de host deve ser resolvido para o endereço IP ipconfig é exibido no host em
questão. O comando nslookup precisará ser executado nos clientes e no servidor.
Como analisar manualmente registros DNS quanto a duplicatas.
o O firewall bloqueia a comunicação: verifique as configurações de firewall no servidor e no cliente, bem como se
há qualquer outro firewall entre essas duas máquinas (se aplicável).
o As portas 2222 e 2223 não estão abertas no firewall: mesmo que acima; certifique-se de que essas portas não
estejam abertas em todos os firewalls entre as duas máquinas (cliente e servidor).
o Não há uma senha definida para a conta do administrador: defina a senha apropriada para a conta do
administrador (não use uma senha em branco)
o Direitos de acesso insuficientes: tente usar as credenciais do Administrador do domínio ao criar a tarefa de
implantação do Agente. Se a máquina cliente estiver em um grupo de trabalho, use a conta do administrador
local nessa máquina específica.
o O compartilhamento administrativo ADMIN$ não está disponível - A máquina cliente deve ter o recurso ADMIN$
ativado; certifique-se de que ele esteja presente entre outros compartilhamentos (Iniciar > Painel de controle >
Ferramentas administrativas > Gerenciamento de computador > Pastas compartilhadas > Compartilhamento).
o O compartilhamento administrativo IPC$ não está disponível - verifique se o cliente pode acessar IPC ao emitir
o seguinte prompt de comando no cliente:
net use \\nome de servidor\IPC$

onde nome de servidor é o nome do Servidor ERA
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o O uso de compartilhamento de arquivo simples está ativado - se você estiver recebendo a mensagem de erro
“Acesso negado” e tiver um ambiente misto (com domínio e grupo de trabalho), desative Usar
compartilhamento de arquivo simples ou Usar assistente de compartilhamento em todas as máquinas nas quais
está tendo problema com a implementação do Agente. Por exemplo, no Windows 7 faça o seguinte:
Clique em Iniciar, digite pasta na caixa de pesquisa e clique em Opções de pasta. Clique na guia Visualizar
e, na caixa Configurações avançadas, role até a parte inferior da lista e desmarque a caixa de seleção Usar
assistente de compartilhamento.
o O link para o repositório está incorreto - No Console da web ERA, vá para Administrador > Configurações do
servidor, clique em Configurações avançadas > Repositório e certifique-se de que a URL do repositório esteja
correta.
o Pacote não encontrado no repositório - essa mensagem de erro geralmente aparece quando não há conexão
com o repositório ERA. Verifique a sua conexão com a internet.
OBSERVAÇÃO: Para sistemas operacionais Windows mais recentes (Windows 7, Windows 8, etc.), é necessário ativar
a conta de usuário Administrador para executar a tarefa de implementação do Agente.
Para ativar a conta de usuário Administrador:
1. Abra um prompt de comando administrativo
2. Insira o seguinte comando: net user administrator

/active:yes

Linux e Mac OS
Se a implantação do Agente não funcionar em Linux ou Mac OS, isso geralmente é um problema relacionado a SSH.
Verifique o computador cliente e certifique-se de que o daemon SSH esteja em execução. Assim que for corrigido,
execute a implantação do Agente novamente.

4.4.3 Implementação do agente usando GPO e SCCM
Após a instalação com êxito do ESET Remote Administrator será necessário implantar o Agente ERA e os produto de
segurança ESET nos computadores cliente da sua rede.
Além da implementação local ou implementação remota usando uma tarefa de Servidor, também é possível usar
ferramentas de gerenciamento como GPO, SCCM, Symantec Altiris ou Puppet. Clique no link adequado abaixo para
ver instruções passo-a-passo para dois métodos populares de implementação do Agente ERA:
1. Implementação do Agente ERA usando GPO
2. Implementação do Agente ERA usando SCCM

4.4.3.1 Criando arquivo MST
Antes de implantar o arquivo instalador do Agente ERA, é preciso criar um arquivo de transformação .mst com
configurações para o Agente ERA. Para criar um arquivo de transformação, siga as etapas abaixo ou consulte nosso
artigo da Base de conhecimento.
1. Instale Orca (é parte do Windows SDK). Para obter mais informações sobre Orca veja http://
support.microsoft.com/kb/255905/
2. Faça o download do instalador do Agente ERA. Por exemplo, você pode usar o Agent-6.1.365.0_x64.msi que é
um componente do ERA versão 6.1.28.0 para sistemas de 64-bit. Consulte nosso artigo da base de conhecimento
para uma lista de versões de componente ERA.
3. Abra o Orca clicando em Iniciar > Programas > Orca.
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4. Clique em Arquivo na barra de menu superior e clique em Abrir e procure o arquivo Agent-6.1.365.0_x64.msi.
5. Clique em Transformar no menu superior e selecione Novo transformar.
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6. Clique em Propriedade.
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7. Clique com o botão direito em qualquer lugar da lista de propriedades e selecione Adicionar fileira no menu de
contexto.
8. Adicione a propriedade P_HOSTNAME e digite o nome de host ou endereço IP do seu servidor ERA no campo
Valor.
9. Repita as etapas 7 e 8 para adicionar a propriedade P_PORT, onde o valor pe a porta usada para conectar ao seu
servidor ERA (2222) por padrão.

10. Para o Agente ERA, insira o Certificado de mesmo nível (.pfx) assinado pela sua autoridade de certificação
armazenado no banco de dados do servidor ERA. Insira a chave pública da autoridade de certificação
(arquivo.der ) que foi usado para assinar seu certificado de mesmo nível do servidor ERA.
Há duas maneiras de inserir certificados:
1. É possível inserir o conteúdo do certificado e da chave pública codificado no formato Base64 (nenhum arquivo de
certificado será necessário).
No console da Web ERA, vá para Admin > Certificados > Certificados de mesmo nível, clique em Certificado de
agente e selecione
Exportar como Base64...
Vá para Admin > Certificados > Autoridades de certificação, clique na Autoridade de certificação ERA e escolha
Exportar chave pública como Base64
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Adicionar os conteúdos do certificado exportado e da chave pública na tabela de Propriedades no Orca usando os
nomes de propriedade a seguir:
Nome de propriedade

Valor

P_CERT_CONTENT

<certificado de mesmo nível no formato Base64>

P_CERT_PASSWORD

<senha para o certificado de mesmo nível (não adicione quando a senha estiver
vazia)>

P_CERT_AUTH_CONTENT

<chave pública exportada da Autoridade de certificação no formato Base64>

114

Novas propriedades serão destacadas em verde, clique em Transformar e selecione Gerar transformação... para
criar um arquivo .mst .

2. É possível fazer download dos arquivos de certificado e deixá-los acessíveis a partir da máquina de destino.
Exporte o Certificado de mesmo nível do agente e o arquivo da Chave pública da Autoridade de certificação do
servidor ERA e coloque-os em uma pasta que pode ser acessada na máquina de destino onde o agente ERA será
instalado.
OBSERVAÇÃO: Esta opção é recomendada em casos específicos.
Vá para Admin > Certificados > Certificados de mesmo nível, clique em Certificado de agente e selecione
Exportar...
Vá para Admin > Certificados > Autoridades de certificação, clique na Autoridade de certificação ERA e escolha
Exportar chave pública
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Use os arquivos exportados e adicione o caminho até eles na tabela de propriedades com o Orca usando um dos
nomes de propriedade a seguir:
Nome de propriedade

Valor

P_CERT_PATH

<caminho ao certificado .pfx exportado>

P_CERT_PASSWORD

<senha para o certificado .pfx (não adicione quando a senha estiver vazia)>

P_CERT_AUTH_PATH

<caminho para a Chave Pública da Autoridade de Certificação>

As propriedades adicionadas serão destacadas em verde, clique em Transformar e selecione Gerar
transformação... para criar um arquivo .mst .
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4.4.3.2 Etapas de implementação - GPO
Siga as etapas abaixo ou consulte nosso Artigo da Base de conhecimento para implantar o Agente ERA em clientes
usando GPO:
1. Faça o download do arquivo instalador .msi do agente ERA da página de download ESET.
2. Criar um arquivo transformador .mst do instalador de Agente ERA.
3. Coloque o arquivo instalador .msi do agente ERA e transforme o arquivo .mst em uma pasta compartilhada que
pode ser acessada por seus clientes de destino.
OBSERVAÇÃO: Computadores do cliente vão precisar de acesso de leitura/execução para esta pasta compartilhada.

4. Use um objeto de política de grupo existente ou crie um novo (clique com o botão direito em GPO e clique em
Novo). Na árvore GPMC (Console de Gerenciamento de Política de Grupo), clique com o botão direito no GPO que
deseja usar e selecione Editar...
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5. Na Configuração do Computador, vá para Políticas > Configurações de Software > Configurações de Software.
6. Clique com o botão direito em Instalação de software, selecione Novo, e clique em Pacote... para criar uma nova
configuração de pacote.

7. Procure a localização do Agente ERA .msi . Na caixa de diálogo Abrir, digite o caminho completo na Convenção
Universal de Nomeação (UNC) do pacote de instalação compartilhado que você deseja usar.. Por exemplo \
\fileserver\share\filename.msi

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de usar o caminho UNC do pacote do instalador compartilhado.
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8. Clique em Abrir e escolha o método de implementação Avançado.

9. Isso vai permitir que você configure opções de implementação. Selecione a guia Modificações e navegue em
busca do arquivo do Instalador de Agente ERA de transformação .mst .
OBSERVAÇÃO: O caminho deve indicar a mesma pasta compartilhada que a pasta usada na etapa 7.
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10. Confirme a configuração do pacote e continue com a implantar do GPO.
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4.4.3.3 Etapas de implementação - SCCM
Siga as etapas abaixo ou consulte nosso Artigo da Base de conhecimento para implantar o Agente ERA em clientes
usando SCCM:
1. Faça o download do arquivo instalador .msi do agente ERA da página de download ESET.
2. Criar um arquivo transformador .mst do instalador de Agente ERA.
3. Coloque o arquivo instalador .msi do agente ERA e transforme o arquivo .mst em uma pasta compartilhada.
OBSERVAÇÃO: Computadores do cliente vão precisar de acesso de leitura/execução para esta pasta compartilhada.

4. Abra o console SCCM e clique em Biblioteca de software. Em Gestão de aplicativo clique com o botão direito em
Aplicativos e selecione Criar aplicativo. Escolha Instalador Windows (arquivo *.msi) e localize a pasta de origem
onde você salvou o arquivo instalador de agente ERA .msi .

121

5. Especifique todas as informações necessárias sobre o aplicativo e clique em Avançar.
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6. Clique com o botão direito no Aplicativo do Agente do ESET Remote Administrator, clique na guia Tipos de
implementação, selecione a única implementação existente e clique em Editar.
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7. Clique na guia Programas e edite o campo de Instalação de programa para que esteja escrito nele msiexec/
iAgent_x64.msi/qn TRANSFORMS="Agent_x64.mst (se estiver usando pacotes de 32-bit, esta string vai variar
ligeiramente, pois "x32" vai aparecer onde "x64" aparece no exemplo).
8. Edite o campo de Desinstalação do programa para que esteja escrito msiexec/x {424F1755-2E58-458F-85834A2D08D8BBA8} /qn/norestart.
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9. Clique na guia requisitos e clique em Adicionar. Selecione o sistema operacional do menu suspenso Condição,
selecione Um no menu suspenso do Operador e depois especifique os sistemas operacionais que serão
instalados ao marcar as caixas de seleção adequadas. Clique em OK quando tiver terminado e em seguida clique
em OK para fechar qualquer janela restante e salvar suas alterações.
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10. Na biblioteca central de software do sistema, clique com o botão direito em seu novo aplicativo e selecione
Distribuir conteúdo no menu de contexto. Siga as instruções do Assistente de Implementação de Software para
concluir a implementação do aplicativo.
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11. Clique com o botão direito no aplicativo e selecione Implantar. Siga o assistente e selecione a coleção e o
destino para onde deseja implantar o agente.
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4.4.4 Instalação do produto
Os produtos de segurança ESET podem ser instalados remotamente clicando na máquina desejada e selecionando
Novo... ou criando uma nova tarefa Instalação de software no menu Admin > Tarefas cliente. Clique em Novo... para
iniciar a configuração de sua nova tarefa.
Use as instruções escritas a seguir ou assista ao Vídeo de instruções da Base de conhecimento.

Básico
Insira informações básicas sobre a tarefa, como o Nome, Descrição opcional e o Tipo de tarefa. O Tipo de tarefa (veja
a lista acima) define as configurações e o comportamento da tarefa. Selecione a tarefa Instalação de software e
clique em Destino.
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Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que receberão essa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Acionador
Como um Acionador, selecionamos Executar já; isso enviará a tarefa imediatamente para clientes. A opção Usar
horário local significa a hora local dos clientes, não do servidor.

Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento recorrente com frequência, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Por enquanto, deixaremos Alternância como está e
clicaremos em Concluir para criar a nova tarefa.
Configurações
Clique em <Choose ESET License> e selecione a licença adequada para o produto instalado na lista de licenças
disponíveis. Selecione a caixa de seleção ao lado de Concordo com o Contrato de licença para o usuário final do
aplicativo se você concorda. Consulte Gerenciamento de licenças ou EULA para mais informações.
Clique em <Choose package> para selecionar um pacote instalador do repositório ou especifique um URL de pacote.
Uma lista de pacotes disponíveis onde é possível selecionar o produto ESET que você deseja instalar (por exemplo,
ESET Endpoint Security) será exibida. Selecione seu pacote de instalador desejado e clique em OK. Se quiser
especificar a URL de instalação do pacote, digite ou copie e cole a URL no campo de texto (não use URL que precise
de autenticação).
OBSERVAÇÃO: Observe que tanto o Servidor quanto o Agente precisam ter acesso à internet para serem capazes de
acessar o repositório e realizar a instalação. Se você não tiver acesso à internet, é possível instalar o software do
cliente de forma local.
Se precisar, é possível especificar os Parâmetros de instalação, caso contrário deixe esse campo vazio. Selecione a
caixa de seleção ao lado de Reinicialização automática quando necessário para fazer uma reinicialização automática
do computador do cliente depois da instalação. Alternativamente, você pode deixar esta opção desmarcada e a
decisão de reiniciar pode ser feita por alguém usando o computador do cliente.

139

Resumo
Revise o resumo da ajustes configurados e clique em Concluir. A tarefa agora será criada e enviada para os clientes.

4.4.4.1 Instalação do produto (linha de comando)
Todas as configurações a seguir devem ser usadas somente com o nível reduzido, básico e nenhum da interface do
usuário. Consulte a documentação da versão msiexec usada para as alternâncias da linha de comando apropriadas.
APPDIR="<path>"
• path - caminho de diretório válido
• Diretório de instalação de aplicativo.
APPDATADIR="<path>"
• path - caminho de diretório válido
• Dados do diretório de instalação de aplicativo.
MODULEDIR="<path>"
• path - caminho de diretório válido
• Diretório de instalação de módulo.
ADDLOCAL="<list>"
• Instalação de componente - lista de recursos não obrigatórios a serem instalados localmente.
• consulte http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx
CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=1/0
• 0 - desativado, 1 - ativado
• PUA
CFG_LIVEGRID_ENABLED=1/0
• 0 - desativado, 1 - ativado
• LiveGrid
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CFG_REPORTING_ENABLED=1/0
• 0 - desativado, 1 - ativado
• Relatório de dados de uso anônimos do LiveGrid
CFG_PCU_UPDATE_MODE=40/36/34
• 34 - perguntar, 36 - sempre, 40 - nunca
• Modo da atualização do componente do programa.
CFG_FIRSTSCAN_ENABLE=1/0
• 0 - desativar, 1 - ativar
• Agende uma nova FirstScan após a instalação.
CFG_EPFW_MODE=0/1/2/3
• 0 - automático, 1 - interativo, 2 - política, 3 - aprendizado
CFG_PROXY_ENABLED=0/1
• 0 - desativado, 1 - ativado
CFG_PROXY_ADDRESS=<ip>
• Endereço IP do proxy.
CFG_PROXY_PORT=<port>
• Número de porta do Proxy.
CFG_PROXY_USERNAME="<user>"
• nome de usuário para autenticação.
CFG_PROXY_PASSWORD="<pass>"
• Senha para autenticação.

4.4.4.2 Lista de problemas quando a instalação falha
Pacote de instalação não encontrado.
Versão mais recente necessária do Windows Installer Service.
Outra versão ou produto em conflito já está instalado.
Outra instalação já está em andamento. Conclua essa instalação antes de prosseguir com essa instalação.
Instalação ou desinstalação concluída com êxito mas é necessário reiniciar o computador.
Tarefa falha - houve um erro, é preciso ver o relatório de rastro do Agente e verificar o código de retorno do
instalador.

4.5 Gerenciamento
Esta seção demonstra como Adicionar um computador ou Dispositivos móveis a grupos. Como criar uma nova
política e atribuir uma política a um grupo.
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4.5.1 Adicionar computadores a grupos
Computadores cliente podem ser adicionados a grupos. Isso ajuda você a manter os computadores estruturados e
organizados de acordo com suas preferências. Você pode adicionar computadores a um grupo estático ou dinâmico.
Grupos estáticos são gerenciados manualmente e grupos dinâmicos são organizados automaticamente com base em
critérios específicos em um modelo. Assim que os computadores estiverem em grupos, você poderá atribuir
políticas, tarefas ou configurações a esses grupos. A política, a tarefa ou configuração é então aplicada a todos os
membros do grupo. A correlação entre grupos e tarefas/políticas é descrita aqui:
Grupos estáticos
Grupos estáticos são grupos de clientes selecionados e configurados manualmente. Seus membros são estáticos e
podem ser adicionados/removidos somente manualmente, não com base em critérios dinâmicos.
Grupos dinâmicos
Grupos dinâmicos são grupos de clientes nos quais a associação no grupo é determinada por critérios específicos. Se
um cliente não atender aos critérios, ele será removido do grupo. Computadores que atenderem aos critérios serão
adicionados automaticamente ao grupo, por isso o nome "dinâmico".

4.5.1.1 Grupos estáticos
Grupos estáticos são usados para classificar computadores cliente manualmente em grupos e subgrupos. Você
pode criar grupos estáticos personalizados e mover computadores desejados para eles.
Grupos estáticos só podem ser criados manualmente. Computadores cliente então podem ser movidos
manualmente nesses grupos. Cada computador pode pertencer a apenas um grupo estático.
Há dois grupos estáticos padrão:
Todos - este é um grupo principal de todos os computadores na rede de Servidores ERA. Ele é usado para aplicar
políticas para cada computador como uma política padrão. O grupo será sempre exibido e não terá permissão para
alterar o nome de grupos por meio da edição do grupo.
Perdido e encontrado como um grupo secundário do grupo Todos - cada novo computador que se conectar
primeiro com o Agente ao Servidor será automaticamente exibido nesse grupo. O grupo pode ser renomeado,
copiado mas não pode ser excluído ou movido.
Você pode criar grupos estáticos na seção Grupo da guia Administrador clicando no botão Grupos e selecionando
Novo grupo estático.
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4.5.1.1.1 Adicionar computador a um grupo estático
Crie novo grupo estático ou selecione um dos grupos estáticos padrão.
Na guia Computadores, há três formas de adicionar novos computadores. Por exemplo, selecione um grupo
estático, clique no ícone da engrenagem
e selecione Adicionar novo.

Digite o nome do computador que deseja adicionar no campo Nome. Clique + Adicionar dispositivo para adicionar
mais computadores ou clique em Importar para importar um arquivo com uma lista de computadores a serem
adicionados. Opcionalmente, insira uma descrição dos computadores.
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Use o menu suspenso de Resolução de conflito para selecionar a ação a ser realizada se um computador sendo
adicionado já existir no ERA:
Perguntar quando conflitos forem detectados: quando um conflito for detectado, o programa pedirá que você
selecione uma ação (veja as opções a seguir).
Ignorar computadores em conflito: Computadores duplicados não serão adicionados.
Mover computadores em conflito de outros grupos: Computadores em conflito serão movidos de seus grupos
originais para o grupo Todos.
Duplicar computadores em conflito: novos computadores serão adicionados, mas com nomes diferentes.
Clique em Adicionar. Os computadores podem ser visualizados na lista à direita quando você selecionar o grupo ao
qual eles pertencem.
OBSERVAÇÃO: Adicionar vários computadores pode ser demorado, pode ser realizada busca de DNS reversa.
Para obter mais informações sobre como adicionar dispositivos móveis, consulte o capítulo Inscrição de dispositivo
móvel.

4.5.1.2 Grupos dinâmicos
Cada grupo dinâmico utiliza um modelo para filtrar computadores cliente. Assim que for definido, um modelo pode
ser usado em outro grupo dinâmico para filtrar clientes. O ERA inclui vários modelos de grupo dinâmico padrão
prontos para facilitar a categorização de computadores cliente.
Grupos dinâmicos são grupos de clientes selecionados com base em critérios específicos. Se um cliente não atender
aos critérios, ele será removido do grupo. Se ele atender às condições definidas, ele será adicionado ao grupo. A
seleção de grupo ocorre automaticamente com base nas definições configuradas, exceto no caso de grupos
estáticos.
A seção Modelos de grupo dinâmico contém modelos predefinidos e personalizados com base em diferentes
critérios. Todos os modelos são exibidos em uma lista. Clicar em um modelo existente permite que você o edite.
Para criar um Novo modelo de grupo dinâmico, clique em Novo modelo.
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4.5.1.2.1 Novo modelo de grupo dinâmico
Clique em Novo modelo em Admin > Modelos de grupo dinâmico.
Básico
1. Insira um Nome e uma Descrição para o novo modelo de grupo dinâmico.

Expressão
Selecione um operador lógico no menu Operação.
AND - todas as condições precisam ser verdadeiras.
OR - pelo menos uma condição precisa ser verdadeira.
NAND - pelo menos uma condição precisa ser falsa.
NOR - Todas as condições precisam ser falsas.
Por exemplo, selecione AND. Isso significa que um computador deve estar de acordo com todas as condições para
aparecer em um Grupo dinâmico que usa este modelo.
Clique em + Adicionar regra e selecione uma condição. Digamos que sua meta são clientes que usar notebooks
conectados na tomada. Selecione Hardware > Executando na bateria > =(igual) > Não descarregando.
Clique em + Adicionar regra para inserir uma segunda condição (o número de regras não é limitado). Selecione
Edição de SO > Tipo de SO > =(igual) > Windows 8.1 (insira este valor no campo em branco).
Se ambas as condições forem alcançadas, o cliente vai aparecer no Grupo dinâmico.
Resumo
Revise as configurações definidas e clique em Concluir para criar o modelo. Este novo modelo será adicionado na
lista de todos os modelos e pode ser usado mais tarde para criar um novo Grupo dinâmico. Nas opções Expressão é
possível configurar regras/condições para o grupo (o Editor de regras é descrito aqui). Agora todo Grupo dinâmico
baseado neste modelo vai avaliar essas regras.
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Clique em Concluir para salvar suas alterações.

4.5.1.2.2 Criar novo grupo dinâmico
Há três formas de criar um novo grupo dinâmico:
1. Clique em Computadores > Grupos >

2. Clique em Admin > Grupos >
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e selecione Novo grupo dinâmico...

> Novo subgrupo dinâmico...

3. Clique em Admin > Grupos > clique no botão Grupo e clique em Novo grupo dinâmico...

Um Assistente de novo grupo dinâmico vai aparecer.
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4.5.2 Criando uma nova política
Neste exemplo, criaremos uma nova política para o intervalo de conexão do Agente ERA. Recomendamos
enfaticamente fazer isso antes de testar a implementação em massa no seu ambiente.
1. Crie um Novo grupo estático.
2. Adicione uma nova política clicando em Admin > Políticas. Clique em Políticas na parte inferior e selecione Novo.
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Básico
Insira um Nome para a nova política (por exemplo, “Intervalo de conexão do Agente”). O campo Descrição é
opcional.
Configurações
Selecione o Agente do ESET Remote Administrator a partir do menu suspenso Produto.

Conexão
Selecione uma categoria na árvore na esquerda. No painel da direita, edite as configurações conforme necessário.
Configuração em uma política para a qual é possível definir um sinalizador. Para que a navegação seja mais fácil,
todas as regras são contadas. O número de regras definidas em uma seção particular será exibido automaticamente.
Além disso, você verá um número ao lado do nome de categoria na árvore na esquerda. Isto mostra uma soma de
regras em todas as suas seções. Assim, você verá rapidamente onde e quantas configurações/regras estão definidas.
Também é possível usar essas sugestões para tornar a edição de políticas mais simples:
o use para definir Aplicar sinalizador a todos os itens em uma seção atual
o exclua regras usando o ícone da Lata de lixo
Clique em Alterar intervalo.
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No campo Intervalo regular, altere o valor para seu intervalo de tempo de preferência (recomendamos 60 segundos)
e clique em Salvar.

Quando tiver criado uma nova política de Intervalo de conexão de agente, atribua a política ao Grupo estático criado
na etapa 1.
Depois de ter terminado com o teste de implementação em massa, edite as configurações de política do Intervalo
de conexão de Agente criadas na etapa 2.
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Clique em Admin > Grupos e selecione a guia Políticas. Clique na política de Intervalo de conexão de agente,
escolha Editar e clique em Configurações > Conexão. Clique em Alterar intervalo e configure o intervalo de conexão
para 20 minutos.

4.5.3 Atribuir uma política a um grupo
Depois que uma política é criada, você pode atribuí-la a um grupo estático ou dinâmico. Há duas formas de atribuir
uma política:
1. Em Admin > Políticas > selecione uma política e clique em Atribuir grupo(s). Selecione um grupo estático ou
dinâmico e clique em OK.

Selecione Grupo da lista.
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2. Clique em Admin > Grupos > Grupo ou clique no ícone de engrenagem
Gerenciar políticas.

ao lado do nome do grupo e selecione

Na janela Ordem de aplicação de política clique em Adicionar política. Marque a caixa de seleção ao lado da política
que deseja atribuir a esse grupo e clique em OK.
Clique em Salvar. Para ver quais políticas estão atribuídas a um grupo em particular, selecione aquele grupo e clique
na guia Políticas para ver uma lista de políticas atribuídas ao grupo.
152

OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre políticas, consulte o capítulo Políticas.

4.5.4 Inscrição de dispositivo móvel
É possível adicionar dispositivos móveis na sua estrutura ERA de forma similar com a qual você adicionaria um novo
computador. Para fazer isso, siga as etapas a seguir:
1. Clique em Admin > selecione o grupo estático que deseja adicionar ao dispositivo móvel e clique em Novo...
2. Selecione Dispositivos móveis e insira um Nome, Descrição (opcional) e número deIdentificação do dispositivo.
Os números de identificação de dispositivos podem ser um número IMEI (redes GSM), número MEID (redes
CDMA) ou endereços WiFi MAC (para dispositivo móvel com apenas WiFi).

3. Há duas maneiras de inscrever um dispositivo móvel:
a. O administrador obtém o endereço MAC do dispositivo com antecedência e inscreve o dispositivo através
do ERA da forma usual
b. O usuário clica em um link de inscrição (enviado pelo administrador). O aplicativo irá responder
automaticamente que este dispositivo não está na lista de permissões/aprovado e exibirá o endereço MAC
na tela - solicitando que o usuário entre em contato com o administrador e forneça este número de ID do
dispositivo (endereço MAC).
4. Clique em Adicionar e depois em Inscrever dispositivos móveis na janela de diálogo.
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O assistente de tarefa de Inscrição de dispositivos vai guiá-lo através do processo de inscrição do seu dispositivo
móvel.
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4.6 Práticas recomendadas
Senha esquecida: Idealmente, a conta de administrador deve ser usada somente para criar contas para
administradores individuais. Assim que as contas de administradores forem criadas, a senha de administrador
deverá ser salva e a conta de administrador não deverá ser usada. Essa prática permite que a conta de administrador
seja usada para redefinir senhas/detalhes de conta de administradores individuais caso seja necessário.
Como redefinir senha de uma conta de Administrador ERA incorporada:
abra Programas e recursos (execute appwiz.cpl), localize o Servidor ESET Remote Administrator e clique nele com
o botão direito
selecione Alterar no menu de contexto
escolha Reparar
especifique os detalhes de conexão do banco de dados
selecione Usar banco de dados existente e aplicar atualização
certifique-se de desmarcar a opção Usar senha já armazenada no banco de dados e inserir uma nova senha.
agora você pode fazer login no Console da Web ERA com sua nova senha

4.6.1 Gerenciamento de usuários
Recomendamos criar conta adicionais com direitos de acesso específicos com base em competências desejadas de
conta.
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5. Trabalhando com o ESET Remote Administrator
Todos os clientes são gerenciados por meio do console da Web ERA. Você pode acessar o Web Console de qualquer
dispositivo usando um navegador compatível. O Web Console é dividido em três principais seções:
1. Na parte superior do Web Console está a ferramenta Quick Search (Pesquisa rápida). Digite um Nome de
clienteou Endereço IPv4/IPv6 e clique no símbolo de lupa ou pressione Enter. Você será redirecionado para a
seção Grupos, na qual os clientes pertinentes serão exibidos.
2. O menu à esquerda contém as principais seções do ESET Remote Administrator e os seguintes Links rápidos:
Painel
Computadores
Ameaças
Relatórios
Admin
Links rápidos
Novo usuário nativo
Nova política
Nova tarefa de cliente
Instaladores de agente Live
3. Os botões na parte inferior da página são exclusivos para cada seção e função, e são descritos em detalhes em
seus respectivos capítulos.
OBSERVAÇÃO: Um botão é comum para todos os novos itens - Configurações obrigatórias. Esse botão vermelho é
exibido quando configurações obrigatórias não foram definidas e, portanto, a criação não pode continuar. Isso
também é indicado por um ponto de exclamação vermelho ao lado de cada seção. Clique em Configurações
obrigatórias para acessar a seção na qual as configurações em questão estão localizadas.
Regras gerais
As configurações obrigatórias (exigidas) são sempre marcadas com um ponto de exclamação vermelho ao lado da
seção e das respectivas configurações. Para acessar as configurações obrigatórias (se aplicáveis), clique em
Configurações obrigatórias no final de cada página.
Se você precisar de ajuda ao trabalhar com o ESET Remote Administrator, clique no ícone ? na parte superior na
direita ou vá para a parte inferior do painel na esquerda e clique em Ajuda. A respectiva janela de ajuda da página
atual será exibida.
A seção Administrador é para configuração específica; leia o capítulo Administrador para obter mais informações.

5.1 Painel
Painel é a página padrão que é exibida depois que o usuário entra no console da Web ERA pela primeira vez. Ele
exibe relatórios pré-definidos sobre sua rede. Você pode alternar entre os painéis usando as guias na barra de
menus superior. Cada painel consiste em vários relatórios. Você pode personalizar os painéis adicionando
relatórios, modificando os existentes, redimensionando-os, movendo-os e os reorganizando. Tudo isso oferece a
você uma visão geral abrangente do ESET Remote Administrator e suas partes (clientes, grupos, tarefas, políticas,
usuários, competências, etc.). Quatro painéis vêm pré-configurados no ESET Remote Administrator:
Computadores
Esse painel oferece a você uma visão geral de máquinas cliente: seu status de proteção, sistemas operacionais,
status de atualização, etc.
Remote Administrator Server
Nesse painel, você pode visualizar informações sobre o próprio servidor ESET Remote Administrator: carga do
servidor, clientes com problemas, carga de CPU, conexões de banco de dados, etc.
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Ameaças de antivírus
Aqui, você pode ver relatórios do módulo antivírus dos produtos de segurança de cliente: ameaças ativas, ameaças
nos últimos 7/30 dias e assim por diante.
Ameaças de firewall
Eventos de firewall dos clientes conectados: de acordo com sua gravidade, tempo de relatório, etc.
Funcionalidade do painel:

5.1.1 Configurações do Painel
As configurações do painel estão disponíveis para todos os painéis, predefinidos e recém-criados, e permitem que
você gerencie seus painéis. As opções disponíveis são descritas a seguir:
Adicionar um novo painel - clique no símbolo , na parte superior do cabeçalho Painel. Insira um nome para o
novo Painel e clique em OK para confirmar. Será criado um novo Painel com o campo de relatórios vazio. Assim
que você configurar seu painel, poderá começar a adicionar relatórios a ele.
Duplicar painel - selecione o painel que deseja duplicar e clique no símbolo de engrenagem , ao lado do nome
do painel. Selecione Duplicar na lista: será criado um painel duplicado.
Mover um painel - clique e arraste o nome de um painel para alterar sua localização em relação a outros painéis.
Alterar o tamanho do painel (número de relatórios exibidos) - clique no símbolo de engrenagem
> Alterar
layout. Selecione o número de relatórios que deseja exibir no painel (arrastar) e clique neles. O layout do painel
será alterado.
Renomear um painel - Clique no símbolo da engrenagem , ao lado do nome do painel e clique em Renomear.
Insira um novo nome para o Painel e clique em OK.
Remover um painel - Clique no símbolo da engrenagem ao lado do nome do Painel e selecione Remover, em
seguida confirme a remoção.
Redimensionar clique no símbolo de seta dupla à direita de um relatório para redimensioná-lo. Relatórios mais
relevantes são maiores, enquanto os menos relevantes são menores; você também pode alternar entre o modo
de tela inteira para exibir qualquer relatório em tela inteira.
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Alterar tipo de gráfico- Clique no símbolo Gráfico no canto superior esquerdo do gráfico e selecione Gráfico de
pizza, Gráfico de linha etc. para alterar o tipo de gráfico.
Clique em Atualizar para atualizar as informações exibidas.
Clique em Alterar para ver um relatório diferente.
Clique em Editar modelo de relatório para adicionar ou editar um modelo.
Clique em Definir intervalo de atualização para definir com que frequência os dados nesse relatório serão
atualizados. O intervalo padrão de atualização é de 120 segundos.
É possível Renomear/Remover o relatório.

5.1.2 Detalhamento
Esta funcionalidade de Painel é útil para analisar dados em mais detalhes, ela deixa que você selecione de forma
interativa itens específicos para um resumo e veja dados detalhados sobre eles. Foca no item de interesse para
obter um "detalhamento" das informações de resumo, a fim de ter mais informações sobre esse item específico.
Geralmente há vários níveis de detalhamento.
Existem quatro tipos de detalhamento:
Exibir informações detalhadas - nome e descrição do computador, nome do Grupo estático, etc. Exibe os dados
originais (não agregados) para a fileira clicada.
Exibir Apenas 'valor' - Informações, Crítico, Risco de segurança, Notificação de segurança, etc.
Expandir a coluna ‘valor‘ - vai exibir informações agregadas (normalmente para contagem ou soma), por exemplo,
se houver apenas um número na coluna e você clicar em Expandir coluna do computador, ele irá listar todos os
detalhes sobre os computadores
Exibir Na página Computadores (todos) - redireciona você para a página Computadores (exibe um resultado de
apenas 100 itens)
OBSERVAÇÃO: Os resultados obtidos usando o detalhamento de outros relatórios vai mostrar somente os primeiros
1000 itens.

158

159

5.1.3 Editar modelo de relatório
Esta seção detalha a edição de modelos de relatórios existentes (para obter informações sobre como criar um novo
modelo de relatório, clique aqui).
Clique em um quadrado em branco mostrado no novo painel. A janela Adicionar relatório será exibida. Selecione
Aplicativos instalados e clique em Adicionar ou Editar modelo.

Básico
Edite as Informações básicas sobre o Modelo. Analise ou altere o Nome, a Descrição e uma Categoria. Essas
informações são predefinidas de acordo com o tipo de Relatório selecionado.
Gráfico
Na seção Gráfico, selecione o tipo Relatório. Neste exemplo, deixamos a opção Exibir tabela vazia e selecionamos a
opção Exibir gráfico.
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OBSERVAÇÃO: Cada tipo de gráfico selecionado será exibido na seção Visualizar. Dessa forma, você pode ver como
será o relatório em tempo real.
Selecionar um Gráfico oferece a você várias opções. Para uma melhor visão geral, selecionamos o tipo Gráfico de
linha empilhada. Esse tipo de gráfico é usado quando você quer analisar dados com diferentes unidades de medida.
Como opção, você pode definir um título para o eixo X e Y do gráfico para facilitar a leitura do gráfico e identificar
tendências mais facilmente.
Dados
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Na seção Dados, inserimos as informações a serem exibidas no eixo X e Y do gráfico. Clicar nos respectivos símbolos
abrirá uma janela com opções. As opções disponíveis para o Y sempre dependerão das informações selecionadas
para o eixo X e vice-versa, pois o gráfico exibirá sua relação e os dados devem ser compatíveis.
Para o eixo X, selecionamos Computador > Nome do computador para determinar quais computadores estão
enviando spam. O Formato será definido como Valor > Absoluto. Cores e Ícones são definidos pelo administrador.
Para o eixo Y, selecionamos Software instalado > Tamanho em MB para determinar o número absoluto de
mensagens de spam. O Formato será definido como Valor > Absoluto. Cores e Ícones são definidos pelo
administrador.
Classificando

162

Adicionar classificação para definir a relação entre os dados selecionados. Selecione as informações iniciais e então
o método: Ascendente ou Descendente. Além disso, é possível classificar os dados por ambas as opções (mostradas
acima).
Filtro
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As opções exibidas aqui dependem das definições configuradas anteriormente (informações do eixo X e Y).
Selecione uma opção e uma função matemática para determinar como os dados serão filtrados. Para este exemplo,
selecionamos Software instalado e Nome do aplicativo > é igual a > ESS e Software instalado. Tamanho em MB > é
superior a > 50.
Resumo

No Resumo, verifique as opções selecionadas e informações. Se você estiver satisfeito, clique em Concluir para criar
um modelo de relatório.

5.2 Computadores
Todos os computadores cliente que foram adicionados ao ESET Remote Administrator são mostrados aqui e são
divididos em Grupos. Clicar em um grupo na lista (à esquerda) exibirá os membros (clientes) desse grupo no painel
direito. Você pode filtrar os clientes usando os filtros na parte superior da página, clicar em Adicionar filtro exibe os
critérios de filtragem disponíveis. Além disso, há alguns filtros pré-definidos que são rapidamente acessíveis:
Quatro ícones que dão a opção de filtrar por gravidade (vermelho - Erros, amarelo - Advertências, verde - Avisos e
cinza - computadores não gerenciados). O ícone de gravidade representa o status atual do seu produto ESET em
um determinado computador cliente. Você pode usar uma combinação desses ícones ativando-os ou desativandoos. Por exemplo, para ver somente os computadores com advertências, deixe somente o ícone amarelo ativado (o
restante se os ícones deverem estar desativados). Para ver ambos, advertências e erros, deixe somente esses dois
ícones ativados.
Caixa de seleção Subgrupos - mostra subgrupos do grupo atualmente selecionado.
Computadores não gerenciados (clientes na rede que não precisam do Agente ERA ou um produto de segurança
ESET instalado) geralmente aparecem no grupo Perdido e encontrado.
Usando o menu suspenso abaixo dos filtros, você pode limitar os clientes (computadores) exibidos. Há algumas
categorias:
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Todos os dispositivos do menu suspenso para ver todos os computadores do cliente novamente, sem limitar
(filtrar) os clientes exibidos. Você pode usar uma combinação de todas as opções de filtro acima ao refinar a
visualização.
Protegido pela ESET (protegido por um Produto ESET)
Remote Administrator (componentes ERA individuais, como Agente, RD Sensor, Proxy, etc.)
Outros (Cache local compartilhado, Equipamento virtual). Quando você fizer a seleção, somente os respectivos
clientes serão exibidos.
OBSERVAÇÃO: Se você não conseguir localizar um determinado computador na lista e souber que ele está na
infraestrutura ERA, certifique-se de que todos os filtros estejam desativados.

Você pode usar o menu de contexto (ícone da engrenagem ) para criar um Grupo Estático ou Dinâmico, criar uma
Nova tarefa ou selecionar a partir de outras ações disponíveis.
Ações do botão Computadores:
Novo...
Adicionar dispositivos manualmente que não são encontrados ou adicionados automaticamente.
Detalhes...
Básico (Nome, Grupo Principal, Dispositivo, Informações do sistema operacional, etc.)
Configuração (Configuração, Políticas aplicadas, etc.)
Execução de tarefas (Ocorreu, Nome da tarefa, Tipo da tarefa, Status, etc.)
Aplicativos instalados - (Nome, Fornecedor, Versão, Agente compatível com desinstalação, etc.)
Alertas (Problema, Status, etc.)
Ameaças (Todos os tipos de ameaças, Sem áudio, Causa, etc.)
Quarentena (Nome da ameaça, Tipo da ameaça, Nome do objeto, Hash, etc.)
Excluir
Isso removerá o cliente da lista, mas enquanto ele estiver na rede ele aparecerá no grupo Perdido e encontrado.
Mover...
Você pode mover o cliente para outro grupo; selecionar essa opção exibirá uma lista de grupos disponíveis.
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Gerenciar políticas...
Uma Política também pode ser atribuída diretamente a um cliente (vários clientes), não a apenas um grupo.
Selecione essa opção para atribuir a política a clientes selecionados.
Enviar chamada de despertar
O Servidor ERA inicia a comunicação imediata com o Agente ERA em uma máquina cliente. Isso é útil quando você
não quer aguardar o intervalo regular quando o Agente ERA se conecta ao Servidor ERA. Por exemplo, quando quiser
que uma Tarefa de cliente seja executada imediatamente em clientes ou se quiser que uma Política seja aplicada já.
OBSERVAÇÃO: Quando você fizer uma alteração e quiser que ela seja aplicada, espere certa de um minuto antes de
usar a Chamada para acordar.
Implantar Agente...
Com essa opção, você pode criar uma Nova tarefa de servidor.

5.2.1 Adicionar computadores
Na guia Computadores, há três formas de adicionar novos computadores. Por exemplo, selecione um grupo
estático, clique no ícone da engrenagem
e selecione Adicionar novo.

Digite o nome do computador que deseja adicionar no campo Nome. Clique + Adicionar dispositivo para adicionar
mais computadores ou clique em Importar para importar um arquivo com uma lista de computadores a serem
adicionados. Opcionalmente, insira uma descrição dos computadores.
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Use o menu suspenso de Resolução de conflito para selecionar a ação a ser realizada se um computador sendo
adicionado já existir no ERA:
Perguntar quando conflitos forem detectados: quando um conflito for detectado, o programa pedirá que você
selecione uma ação (veja as opções a seguir).
Ignorar computadores em conflito: Computadores duplicados não serão adicionados.
Mover computadores em conflito de outros grupos: Computadores em conflito serão movidos de seus grupos
originais para o grupo Todos.
Duplicar computadores em conflito: novos computadores serão adicionados, mas com nomes diferentes.
Clique em Adicionar. Os computadores podem ser visualizados na lista à direita quando você selecionar o grupo ao
qual eles pertencem.
OBSERVAÇÃO: Adicionar vários computadores pode ser demorado, pode ser realizada busca de DNS reversa.
Para obter mais informações sobre como adicionar dispositivos móveis, consulte o capítulo Inscrição de dispositivo
móvel.
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5.2.2 Detalhes do computador
Selecione um computador no grupo estático ou dinâmico e clique em Detalhes para ver mais informações sobre
aquele computador.

O menu Detalhes do computador contém as seguintes configurações:
Básico - você pode alterar o nome, descrição e grupo principal do computador.
Configuração - Exibe toda a configuração, conexão e políticas aplicadas para este computador.
Execução de tarefas - Ocorreu, Nome da tarefa, Tipo da tarefa, Status
Aplicativos instalados - Nome, Versão, Tamanho, Agente compatível com desinstalação
Alertas - Problema, Status, etc.
Ameaças - Todos os tipos de ameaças, Sem áudio, Causa, etc.
Quarentena - Nome da ameaça, Tipo, Nome do objeto, Hash, etc.
Tarefas ações do botão
Depois de selecionar um computador ou um conjunto de computadores e clicar em Tarefas, as seguintes opções
estarão disponíveis:
Rastrear
O uso dessa opção executará a tarefa Rastreamento sob demanda no cliente que relatou a ameaça.
Atualizar BD de vírus
Esta opção vai acionar a tarefa de Atualização do banco de dados de assinatura de vírus (aciona uma atualização
manualmente).
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Móvel
Inscrever... - com essa opção, você pode criar uma nova tarefa de cliente.
Localizar - se você quiser solicitar as coordenadas de GPS de seu dispositivo móvel.
Bloqueio - o dispositivo será bloqueado automaticamente quando uma atividade suspeita for detectada ou
quando o dispositivo for marcado como perdido.
Desbloquear - O dispositivo será desbloqueado.
Alarme - aciona um alarme sonoro remotamente, o alarme vai começar a tocar mesmo se o dispositivo estiver
configurado como silencioso.
Apagar - todos os dados armazenados no dispositivo serão apagados definitivamente.
Nova tarefa...
Selecione uma tarefa e configure a alternância (opcional) para essa tarefa. A tarefa será colocada em fila de acordo
com as configurações da tarefa.
Essa opção acionará imediatamente uma tarefa existente, que você selecionará de uma lista de tarefas disponíveis.
O acionador não está disponível para esta tarefa, pois ele será executado imediatamente.
Mudo
Se você selecionar um computador e pressionar Sem áudio, o Agente desse cliente irá parar de se reportar ao ERA e
apenas agregará as informações. Um ícone "sem áudio" será exibido ao lado de um nome de computador na
coluna Sem áudio.
Assim que a opção sem áudio for desativada clicando em Sem áudio > Cancelar mudo, o computador sem áudio
começará a se reportar novamente e a comunicação entre o ERA e o cliente será restaurada.

5.3 Ameaças
A seção Ameaças fornece a você uma visão geral de todas as ameaças encontradas em computadores em sua rede.
No lado esquerdo, será exibida a estrutura Grupo. Aqui você pode procurar grupos e visualizar ameaças em
membros de determinado grupo. Selecione o grupo Todos e use o filtro Todos os tipos de ameaça para exibir todas
as ameaças encontradas em clientes em todos os grupos.
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Filtragem de ameaças
Você pode filtrar a ameaça ao usar um filtro acima na lista. Por padrão, todos os tipos de ameaças dos últimos 7 dias
são exibidos. Para adicionar vários critérios de filtragem, clique em Adicionar filtro e selecione um item da lista você pode filtrar os resultados por Nome (nome da ameaça), Causa (causa da ameaça) ou o endereço IPv4/IPv6 do
cliente que reportou a Ameaça.
Por padrão todos os tipos de ameaças são exibidos, mas você pode filtrar por ameaças de Antivírus e Firewall para
uma exibição mais específica.
Rastreamento sob demanda
O uso dessa opção executará a tarefa Rastreamento sob demanda no cliente que relatou a ameaça.
Mudo
Selecionar mudo em uma ameaça específica silencia esta ameaça (não o cliente). Este relatório não será mais
exibido como ativo. Também é possível escolher silenciar o cliente (selecione Mudo no menu de contexto da
ameaça) que relatou esta ameaça.

5.4 Relatórios
A opção Relatórios permite que você acesse e filtre dados do banco de dados de modo conveniente. Os relatórios
são divididos em categorias para uma melhor visão geral; cada categoria inclui uma breve descrição sobre o
relatório. Clique em Gerar agora, na parte inferior da página, para criar um relatório com base em um modelo
selecionado e então exibir esse relatório.
Você pode usar modelos de relatório predefinidos da lista de Categorias e modelos ou pode criar um novo modelo
de relatório com configurações personalizadas. Clique em Criar um novo modelo de relatório para visualizar
configurações para cada relatório em detalhes e especificar configurações personalizadas para um novo relatório.

Selecionar um relatório acionará o menu de contexto Ações, que aparece depois de clicar em Modelos de relatório,
na parte inferior da página. As opções disponíveis são:
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Gerar agora... - selecione um relatório na lista e acesse Modelos de relatório > Gerar agora... ou simplesmente
clique em Gerar agora.... O relatório será gerado e você poderá visualizar os dados de saída.
Nova categoria... - insira um Nome e uma Descrição para criar uma nova categoria de modelos de relatório.
Novo modelo de relatório... - crie um novo modelo de relatório personalizado.
Editar... - edite um modelo de relatório existente. As mesmas configurações e opções aplicam-se para a criação
de um novo modelo de relatório (veja acima).
Copiar - Use Copiar somente se quiser fazer pequenos ajustes em um modelo de relatório existente. Copie um
modelo de relatório existente e então Edite as configurações para criar um novo modelo.
Excluir - Remove completamente o modelo de relatório selecionado.
Importar/ Exportar - Selecione um relatório na lista e acesse Modelos de relatório > Exportar.... O relatório (com
os dados definidos no relatório) será gerado e salvo em um arquivo .txt.

5.4.1 Criar um novo modelo de relatório
Acesse Relatórios e clique em Modelos de relatório em Categorias e modelos à esquerda. Na janela pop-up,
selecione Novo modelo de relatório....

Básico
Edite as Informações básicas sobre o Modelo. Insira um Nome, Descrição e Categoria. Isso pode ser uma Categoria
predefinida ou você pode criar uma nova (use a opção Nova categoria descrita no capítulo anterior).
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Gráfico
Na seção Gráfico, selecione o tipo Relatório. Uma Tabela, onde as informações são classificadas em linhas e colunas,
ou um Gráfico, que representa dados usando um eixo X e Y.
OBSERVAÇÃO: O tipo de gráfico selecionado será exibido na seção Visualizar. Dessa forma, você pode ver como será
o relatório em tempo real.
Selecionar um Gráfico oferece a você várias opções:
Gráfico de barras - um gráfico com barras retangulares proporcionais aos valores que representam.
Gráfico de pontos - nesse gráfico, são usados pontos para exibir valores quantitativas (semelhante a um gráfico de
barras).
Gráfico de pizza - um gráfico de pizza é um gráfico circular dividido em setores proporcionais, representando
valores.
Gráfico de rosca - semelhante a um gráfico de pizza, mas o gráfico de rosca pode conter vários tipos de dados.
Gráfico de linha - exibe informações como uma série de pontos de dados conectados por segmentos de linha reta.
Gráfico de linha simples - exibe informações como uma linha com base em valores, sem pontos de dados visíveis.
Gráfico de linha empilhada - esse tipo de gráfico é usado quando você quer analisar dados com diferentes
unidades de medida.
Gráfico de barras empilhadas - semelhante a um gráfico de barra simples, há vários tipos de dados com diferentes
unidades de medidas empilhadas nas barras.
Como opção, você pode inserir um título para o eixo X e Y do gráfico para facilitar a leitura do gráfico e reconhecer
tendências.
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Dados
Na seção Dados, selecione as informações que deseja exibir:
a. Colunas da tabela: as informações da tabela são adicionadas automaticamente com base no tipo de relatório
selecionado. Você pode personalizar os campos Nome, Classificação e Formato (veja a seguir).
b. Eixos do gráfico: selecione os dados para o eixo X e Y. Clicar nos respectivos símbolos abrirá uma janela com
opções. As opções disponíveis para o Y sempre dependerão das informações selecionadas para o eixo X e viceversa, pois o gráfico exibirá sua relação e os dados devem ser compatíveis. Selecione as informações desejadas
e clique em OK.
Você pode alterar o Formato no qual os dados serão exibidos para qualquer um dos seguintes:
Barra de dados (somente para os gráficos de barras)/Valor/Cor/Ícones
Classificando
Adicionar classificação para definir a relação entre os dados selecionados. Selecione as informações iniciais (valor
de classificação) e o método de classificação, seja Ascendente ou Descendente. Isso definirá o resultado exibido no
gráfico.
Filtro
Em seguida, defina o método de filtragem. Selecione o valor de filtragem na lista, bem como seu valor. Isso define
quais informações serão exibidas no gráfico.
Resumo
No Resumo, verifique as opções selecionadas e informações. Se você estiver satisfeito, clique em Concluir para criar
um novo modelo de relatório.
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Cada relatório no painel tem suas próprias opções para personalização - clique no símbolo de engrenagem no canto
direito superior para visualizá-los. Aqui, você pode Atualizar as informações exibidas, Alterar para outro relatório,
Editar o modelo de relatório (veja as opções acima), definir um novo Intervalo de atualização que defina com que
frequência os dados nesse relatório são atualizados ou Renomear/Remover o relatório. Usando as setas no símbolo
abaixo, você pode personalizar o tamanho do relatório. Você pode tornar relatórios mais relevantes maiores,
relatórios menos relevantes menores e assim por diante. Clique em alternar tela inteira para visualizar um relatório
no modo de tela inteira.

5.4.2 Gerar relatório
Há duas maneiras de criar ou editar o modelo:
1. Vá para Admin > Tarefas > Tarefas do servidor. Selecione Novo... para criar uma nova tarefa de Relatório gerado.
2. Selecione um modelo de relatório do qual deseja gerar um relatório. Você pode usar e editar um modelo de
relatório predefinido ou criar um novo modelo de relatório.
Você pode enviar esse relatório em um e-mail (em um formato de arquivo definido aqui) ou salvá-lo em um
arquivo diretamente. Clicar em uma das opções exibirá as configurações correspondentes a seguir.
Defina as configurações (como descrito na tarefa Gerar relatório) e clique em Concluir.
A tarefa agora será criada e exibida na lista Tipos de tarefa. Selecione essa tarefa e clique em Executar agora na
parte inferior da página. A tarefa será executada imediatamente.

5.4.3 Agendar um relatório
1. Acesse Administrador > Tarefas > Tarefas do servidor. Selecione Nova para criar uma nova tarefa Gerar relatório.
2. Selecione um modelo de relatório do qual deseja gerar um relatório. Você pode usar e editar um modelo de
relatório predefinido ou criar um novo modelo de relatório.
Você pode enviar esse relatório em um e-mail (em um formato de arquivo definido aqui) ou salvá-lo em um
arquivo. Clicar em uma das opções exibirá as configurações correspondentes a seguir.
Defina as configurações (como descrito na tarefa Gerar relatório). Dessa vez, criaremos um Acionador do servidor
para essa tarefa.
Na seção Acionador, acesse Configurações. Selecione Acionador agendado e o momento em que deseja que a
tarefa seja executada.
Clique em Concluir. A tarefa será criada e executada no período definido aqui (seja em um horário ou
repetidamente).

5.4.4 Aplicativos desatualizados
Para ver quais componentes ERA não estão atualizados, use um relatório chamado Aplicativos desatualizados.
Há duas maneiras de fazer isso:
1. Adicionar um Novo painel, clique em um dos blocos e será exibida uma tela pop-up com Modelos de relatório
relacionados. Selecione um relatório de Aplicativos desatualizados da lista e clique em Adicionar.
2. Vá para Relatórios, depois até a categoria Computadores, selecione o modelo Aplicativos desatualizados da lista
e o botão Gerar agora... na parte de baixo. O relatório será gerado e você poderá visualizar os dados de saída.
Para atualizar os componentes, use a tarefa de cliente Atualização dos componentes de administrador.
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6. Administração do ESET Remote Administrator
A seção Administração do ESET Remote Administrator aborda como gerenciar e configurar o ESET Remote
Administrator. Leia mais sobre isso no capítulo Administrador.

6.1 Admin
A seção Admin é o principal componente de configuração do ESET Remote Administrator. Esta seção contém todas
as ferramentas que o administrador pode usar para gerenciar soluções de segurança de cliente, bem como as
configurações do ERA Server. Você pode usar ferramentas de Admin para configurar o ambiente de rede de maneira
que não exija muita manutenção. Além disso, é possível configurar notificações e painéis que o manterão
informado sobre o status da rede.
Nesta seção
Modelos de grupo dinâmico
Grupos
Políticas
Tarefas de cliente
Tarefas do servidor
Acionadores
Notificações
Certificados de mesmo nível
Direitos de acesso
Configurações do servidor
Gerenciamento de licenças

6.1.1 Grupos
A opção Grupos permite que você gerencie computadores e os classifique. Você pode então facilmente aplicar
diferentes configurações, tarefas ou restrições a computadores cliente com base na presença em um grupo
específico. Você pode usar grupos predefinidos e modelos de grupos ou criar novos grupos.
Há dois tipos de grupos clientes:
Grupos estáticos
Grupos estáticos são grupos de computadores de cliente selecionados (membros). Os membros do grupo são
estáticos e podem ser adicionados/removidos somente manualmente, não com base em critérios dinâmicos. Um
computador pode ser membro de apenas um grupo estático.
Grupos dinâmicos
Grupos dinâmicos são grupos de clientes nos quais a associação no grupo é determinada por critérios específicos. Se
um cliente não atender aos critérios, ele será removido do grupo. Computadores que atenderem aos critérios serão
adicionados automaticamente ao grupo.
A janela Grupos é dividida em três seções:
1. Uma lista de todos os grupos e seus subgrupos será exibida à esquerda. Você pode selecionar um grupo e uma
ação para este grupo no menu de contexto (engrenagem ao lado do nome do grupo). As opções são as mesmas
descritas acima (botão de Ações do grupo).
2. Os detalhes do grupo selecionado são mostrados no painel direito (é possível trocar entre as guias):
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Computadores que são membros do grupo.
Políticas atribuídas a este grupo.
Tarefas atribuídas a este grupo.
Resumo é a descrição básica do grupo.
3. Os botões de menu Grupos e Computadores deixam você realizar todas as ações a seguir:
Ações do botão de grupo
Novo grupo estático...
Essa opção será disponibilizada se você clicar em um Grupo na lista à esquerda. Esse grupo será o grupo principal
padrão, mas você poderá alterar o grupo principal posteriormente quando criar um novo grupo estático.
Novo grupo dinâmico...
Essa opção será disponibilizada se você clicar em um Grupo na lista à esquerda. Esse grupo será o grupo principal
padrão, mas você poderá alterar o grupo principal posteriormente quando criar um novo grupo dinâmico.
Editar...
Permite que você edite o grupo selecionado. As mesmas configurações são aplicadas quando você cria um novo
grupo (estático ou dinâmico).
Mover...
Você pode selecionar um grupo e movê-lo como um subgrupo de outro grupo.
Excluir
Remove completamente o grupo selecionado.
Importar...
Você pode importar uma lista (geralmente um arquivo de texto) de computadores, como membros do grupo
selecionado. Se os computadores já existirem como membros desse grupo, o conflito será resolvido com base na
ação selecionada:
Ignorar computadores em conflito (computadores em conflito não serão adicionados)
Mover computadores em conflito de outros grupos (computadores em conflito serão movidos para aqui de
outros grupos aos quais pertencem
Duplicar computadores em conflito (computadores em conflito serão adicionados, mas com diferentes nomes).
Exportar...
Exporte os membros do grupo (e subgrupos, se selecionados) em uma lista (arquivo .txt). Essa lista pode ser usada
para revisão ou importada posteriormente.
Adicionar novo...
Com essa opção, você pode adicionar um novo dispositivo.
Rastrear
O uso dessa opção executará a tarefa Rastreamento sob demanda no cliente que relatou a ameaça.
Atualizar BD de vírus
Esta opção vai acionar a tarefa de Atualização do banco de dados de assinatura de vírus (aciona uma atualização
manualmente).
Móvel
Inscrever... com essa opção, você pode criar uma nova tarefa de cliente.
Localizar - se você quiser solicitar as coordenadas de GPS de seu dispositivo móvel.
Bloqueio - o dispositivo será bloqueado automaticamente quando uma atividade suspeita for detectada ou
quando o dispositivo for marcado como perdido.
Desbloquear - O dispositivo será desbloqueado.
Alarme - aciona um alarme sonoro remotamente, o alarme vai começar a tocar mesmo se o dispositivo estiver
configurado como silencioso.
Apagar - todos os dados armazenados no dispositivo serão apagados definitivamente.
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Nova tarefa...
Você pode criar uma nova tarefa de cliente. Selecione uma tarefa e configure a alternância (opcional) para essa
tarefa. A tarefa será colocada em fila de acordo com as configurações da tarefa.
Essa opção acionará imediatamente uma tarefa existente, que você selecionará de uma lista de tarefas disponíveis.
O acionador não está disponível para esta tarefa, pois ele será executado imediatamente.
Gerenciar políticas...
Define uma política para o grupo selecionado.

6.1.1.1 Criar novo Grupo estático
Há três formas de criar um novo grupo estático:
1. Clique em Computadores > Grupos >

2. Clique em Admin > Grupos >

e selecione Novo grupo estático...

> Novo grupo estático...
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3. Clique em Admin > Grupos > selecione um grupo estático e clique em Grupo.

Básico
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Insira um Nome e uma Descrição (opcional) para o novo grupo estático. Por padrão, o grupo principal é o grupo que
você selecionou quando começou a criar o novo grupo estático. Se quiser trocar seu grupo principal, clique em
Alterar grupo principal e selecione o grupo principal da árvore. O principal do novo grupo estático deve ser um
Grupo estático. Isso acontece porque não é possível que um Grupo dinâmico tenha grupos estáticos. Clique em
Concluir para criar o Novo grupo estático.
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6.1.1.2 Criar novo grupo dinâmico
Há três formas de criar um novo grupo dinâmico:
1. Clique em Computadores > Grupos >

2. Clique em Admin > Grupos >
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e selecione Novo grupo dinâmico...

> Novo subgrupo dinâmico...

3. Clique em Admin > Grupos > clique no botão Grupo e clique em Novo grupo dinâmico...

Um Assistente de novo grupo dinâmico vai aparecer.
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6.1.1.3 Atribuir tarefa a um grupo
Clique em Admin > Grupos > selecione grupo Estático ou Dinâmico >
Grupo > Nova tarefa

ao lado do grupo selecionado, ou clique em

O mesmo pode ser feito a partir de Computadores, selecione Estático ou Dinâmico e clique em
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>

Nova tarefa

Uma janela de Assistente de nova tarefa de cliente será aberta.

6.1.1.4 Atribuir uma política a um grupo
Depois que uma política é criada, você pode atribuí-la a um grupo estático ou dinâmico. Há duas formas de atribuir
uma política:
1. Em Admin > Políticas > selecione uma política e clique em Atribuir grupo(s). Selecione um grupo estático ou
dinâmico e clique em OK.

Selecione Grupo da lista.
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2. Clique em Admin > Grupos > Grupo ou clique no ícone de engrenagem
Gerenciar políticas.

ao lado do nome do grupo e selecione

Na janela Ordem de aplicação de política clique em Adicionar política. Marque a caixa de seleção ao lado da política
que deseja atribuir a esse grupo e clique em OK.
Clique em Salvar. Para ver quais políticas estão atribuídas a um grupo em particular, selecione aquele grupo e clique
na guia Políticas para ver uma lista de políticas atribuídas ao grupo.
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OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre políticas, consulte o capítulo Políticas.

6.1.1.5 Políticas e grupos
A participação de um computador no Grupo dinâmico é determinada pelas políticas atribuídas a este computador.
Ela também é determinada pelo modelo no qual o Grupo dinâmico está baseado.

6.1.1.6 Grupos estáticos
Grupos estáticos são usados para classificar computadores cliente manualmente em grupos e subgrupos. Você
pode criar grupos estáticos personalizados e mover computadores desejados para eles.
Grupos estáticos só podem ser criados manualmente. Computadores cliente então podem ser movidos
manualmente nesses grupos. Cada computador pode pertencer a apenas um grupo estático.
Há dois grupos estáticos padrão:
Todos - este é um grupo principal de todos os computadores na rede de Servidores ERA. Ele é usado para aplicar
políticas para cada computador como uma política padrão. O grupo será sempre exibido e não terá permissão para
alterar o nome de grupos por meio da edição do grupo.
Perdido e encontrado como um grupo secundário do grupo Todos - cada novo computador que se conectar
primeiro com o Agente ao Servidor será automaticamente exibido nesse grupo. O grupo pode ser renomeado,
copiado mas não pode ser excluído ou movido.

6.1.1.6.1 Assistente de grupo estático
Em Computadores > Grupos selecione um dos Grupos estáticos, clique na engrenagem
estático.

e selecione Novo grupo

Básico
Insira um Nome e uma Descrição para o novo grupo. Opcionalmente, você pode alterar o grupo principal. Por
padrão, o grupo principal é o grupo que você selecionou quando criou o novo grupo estático. Clique em Concluir
para criar o Novo grupo estático.
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6.1.1.6.2 Gerenciar grupos estáticos
Vá para Admin > Grupos e selecione o Grupo estático que deseja gerenciar. Clique no botão Grupo ou na
engrenagem ao lado do nome do Grupo estático. Um menu vai aparecer com as opções disponíveis:

Novo grupo estático
O grupo estático selecionado ao clicar no botão Grupo ou na engrenagem será o grupo principal padrão, mas você
poderá alterar o grupo principal posteriormente (se necessário) quando criar um novo grupo estático.
Editar grupo
Permite que você edite o grupo selecionado. As mesmas configurações são aplicadas ao cria um novo grupo
(estático ou dinâmico).
Mover
Permite que você mova o grupo selecionado para outro grupo. O grupo movido vai se tornar um subgrupo daquele
grupo.
Excluir
Remove completamente o grupo selecionado.
Exportar
Exporte os membros do grupo (e subgrupos, se selecionados) em uma lista (arquivo .txt). Essa lista pode ser usada
para revisão ou importada posteriormente.
Importar
Você pode importar uma lista (geralmente um arquivo de texto) de computadores, como membros do grupo
selecionado.
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6.1.1.6.3 Mover Grupo estático
Clique no símbolo da engrenagem ao lado do nome do grupo e selecione Mover. Uma janela pop-up será exibida
mostrando a estrutura da árvore de grupos. Selecione o grupo de destino (estático ou dinâmico) para o qual você
deseja mover o grupo selecionado. O grupo de destino vai se tornar o grupo principal. Também é possível mover
grupos ao arrastar e soltar um grupo no grupo de destino de sua escolha.
Algumas exceções para a organização do grupo devem ser observadas. Não é possível mover um Grupo estático para
dentro de um Grupo dinâmico. Também não é permitido mover Grupos estáticos pré-definidos (por exemplo,
Perdido e encontrado) para qualquer outro grupo. Outros grupos podem ser movidos livremente. Um Grupo
dinâmico pode ser membro de qualquer outro grupo, inclusive de Grupos estáticos.
Os métodos seguintes podem ser usados ao mover grupos:
Arrastar e soltar - clique e segure o grupo que deseja mover e solte-o sobre o novo grupo principal.

> Editar > Alterar grupo principal.
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> Mover > selecione um novo grupo principal da lista e clique em OK.
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6.1.1.6.4 Adicionar computador cliente a grupo estático
Crie novo grupo estático ou selecione um dos grupos estáticos padrão.
Na guia Computadores, há três formas de adicionar novos computadores. Por exemplo, selecione um grupo
estático, clique no ícone da engrenagem
e selecione Adicionar novo.

Digite o nome do computador que deseja adicionar no campo Nome. Clique + Adicionar dispositivo para adicionar
mais computadores ou clique em Importar para importar um arquivo com uma lista de computadores a serem
adicionados. Opcionalmente, insira uma descrição dos computadores.
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Use o menu suspenso de Resolução de conflito para selecionar a ação a ser realizada se um computador sendo
adicionado já existir no ERA:
Perguntar quando conflitos forem detectados: quando um conflito for detectado, o programa pedirá que você
selecione uma ação (veja as opções a seguir).
Ignorar computadores em conflito: Computadores duplicados não serão adicionados.
Mover computadores em conflito de outros grupos: Computadores em conflito serão movidos de seus grupos
originais para o grupo Todos.
Duplicar computadores em conflito: novos computadores serão adicionados, mas com nomes diferentes.
Clique em Adicionar. Os computadores podem ser visualizados na lista à direita quando você selecionar o grupo ao
qual eles pertencem.
OBSERVAÇÃO: Adicionar vários computadores pode ser demorado, pode ser realizada busca de DNS reversa.
Para obter mais informações sobre como adicionar dispositivos móveis, consulte o capítulo Inscrição de dispositivo
móvel.
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6.1.1.6.5 Importar clientes do Active Directory
A sincronização do AD é realizada por meio da execução da tarefa do servidor Sincronização de grupo estático.
Admin > Tarefa do servidor é uma tarefa padrão predefinida que você pode escolher executar automaticamente
durante a instalação do ESET Remote Administrator. Se o computador estiver em um domínio, a sincronização será
realizada e computadores do AD serão relacionados em um grupo padrão Todos.

Para iniciar o processo de sincronização, basta clicar na tarefa e escolher Executar agora. Se você precisar criar uma
nova tarefa de sincronização do AD, selecione um grupo ao qual deseja adicionar novos computadores a partir do
AD. Além disso, selecione objetos no AD dos quais deseja sincronizar e o que fazer com as duplicatas. Insira as
configurações de conexão do servidor do AD e defina o Modo de sincronização como Active Directory/Open
Directory/LDAP.
Siga as instruções passo a passo nesse artigo da Base de conhecimento ESET.

6.1.1.6.6 Atribuir uma tarefa a um grupo estático
Tanto grupos estáticos quanto grupos dinâmicos são tratados da mesma forma em relação a atribuição de tarefas.
Para instruções sobre como atribuir uma tarefa a um grupo, clique aqui.

6.1.1.6.7 Atribuir uma política a um grupo estático
Tanto grupos estáticos quanto grupos dinâmicos são tratados da mesma forma em relação a atribuição de políticas.
Para instruções sobre como atribuir uma política a um grupo, clique aqui.
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6.1.1.6.8 Exportar grupos estáticos
A exportação de uma lista de computadores que estejam na estrutura ERA é simples. Você pode exportar a lista e
armazená-la como um backup, a fim de que possa importar a lista de volta no futuro, por exemplo, se quiser
restaurar a estrutura de grupo.
OBSERVAÇÃO: Grupos estáticos precisam conter pelo menos um computador. A exportação de grupos vazios não é
possível.
1. Acesse Administrador > Grupos > selecione um grupo estático que deseja exportar.

2. Clique no botão Grupo na parte inferior (um menu de contexto será exibido).
3. Selecione Exportar.
4. O arquivo será salvo em formato .txt.
OBSERVAÇÃO: Grupos dinâmicos não podem ser exportados, pois eles são apenas links para computadores, de
acordo com os critérios definidos em modelos de grupos dinâmicos.

192

6.1.1.6.9 Importar grupos estáticos
Arquivos exportados de grupos estáticos podem ser importados de volta para o console da Web ERA e incluídos em
sua estrutura de grupo existente.

1. Clique em Grupo (um menu de contexto será exibido).
2. Selecione Importar.
3. Clique em Procurar e vá até o arquivo .txt.
4. Selecione o arquivo do grupo e clique em Abrir. . O nome do arquivo será exibido na caixa de texto.
5. Selecione uma das seguintes opções para resolver conflitos:
Ignorar computadores em conflito
Se grupos estáticos e computadores do arquivo .txt já existirem nesse grupo, esses computadores serão ignorados e
não serão importados. As informações sobre isso serão exibidas.
Mover computadores em conflito de outros grupos
Se grupos estáticos e computadores do arquivo .txt já existirem nesse grupo, será necessário mover computadores
para outros grupos estáticos antes da importação. Após a importação, esses computadores serão movidos de volta
para grupos originais de onde ele foram movidos.
Duplicar computadores em conflito
Se houver grupos estáticos e computadores do arquivo .txt já existirem nesse grupo, serão criadas duplicatas desses
computadores no mesmo grupo estático. O computador original será exibido com informações completas e a
duplicata será exibida somente com esse nome de computador.
5. Clique em Importar, Grupos estáticos e computadores dentro do grupo serão importados.
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6.1.1.7 Grupos dinâmicos
Grupos dinâmicos são, em sua essência, filtros personalizados definidos nos Modelos. Os computadores são
filtrados no lado do Agente, assim nenhuma outra informação precisa ser transferida ao servidor. O Agente decide
por si só a quais Grupos dinâmicos um cliente pertence, e só notifica o servidor sobre sua decisão. Grupos dinâmicos
têm suas regras definidas no Modelo de grupo dinâmico.
Existem alguns Grupos dinâmicos pré-definidos disponíveis depois de ter instalado o ESET Remote Administrator. Se
precisar, é possível criar Grupos dinâmicos personalizados. Ao criá-los, primeiro crie um modelo e depois crie um
Grupo dinâmico.
Outra abordagem é criar um novo Grupo dinâmico e novo modelo na hora.
Mais de um Grupo dinâmico pode ser criado a partir de um modelo.
Um usuário pode usar Grupos dinâmicos em outras partes do ERA. É possível atribuir políticas a eles ou preparar uma
tarefa para todos os computadores nele.
Grupos dinâmicos podem estar sob Grupos estáticos ou Grupos dinâmicos. Porém o primeiro grupo é sempre
estático.
Todos os Grupos dinâmicos sob um certo Grupo estático filtram apenas computadores daquele Grupo estático,
independentemente da profundidade na qual estão na árvore. Além disso, para Grupos dinâmicos aninhados, um
Grupo dinâmico mais profundo filtra os resultados do grupo superior.
Porém, uma vez criados, eles podem ser movidos livremente por toda a árvore.
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6.1.1.7.1 Assistente de Modelo de grupo dinâmico
Clique em Novo modelo em Admin > Modelos de grupo dinâmico.
Básico
1. Insira um Nome e uma Descrição para o novo modelo de grupo dinâmico.

Expressão
Selecione um operador lógico no menu Operação.
AND - todas as condições precisam ser verdadeiras.
OR - pelo menos uma condição precisa ser verdadeira.
NAND - pelo menos uma condição precisa ser falsa.
NOR - Todas as condições precisam ser falsas.
Por exemplo, selecione AND. Isso significa que um computador deve estar de acordo com todas as condições para
aparecer em um Grupo dinâmico que usa este modelo.
Clique em + Adicionar regra e selecione uma condição. Digamos que sua meta são clientes que usar notebooks
conectados na tomada. Selecione Hardware > Executando na bateria > =(igual) > Não descarregando.
Clique em + Adicionar regra para inserir uma segunda condição (o número de regras não é limitado). Selecione
Edição de SO > Tipo de SO > =(igual) > Windows 8.1 (insira este valor no campo em branco).
Se ambas as condições forem alcançadas, o cliente vai aparecer no Grupo dinâmico.
Resumo
Revise as configurações definidas e clique em Concluir para criar o modelo. Este novo modelo será adicionado na
lista de todos os modelos e pode ser usado mais tarde para criar um novo Grupo dinâmico. Nas opções Expressão é
possível configurar regras/condições para o grupo (o Editor de regras é descrito aqui). Agora todo Grupo dinâmico
baseado neste modelo vai avaliar essas regras.
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Clique em Concluir para salvar suas alterações.

6.1.1.7.2 Gerenciar modelos de grupo dinâmico
Modelos podem ser gerenciados em Admin > Modelos de grupo dinâmico.

Você pode criar um Novo modelo ou editar algum dos modelos existentes. Para editar, clique no modelo que quer
editar e um assistente será aberto. Alternativamente, é possível selecionar um modelo clicando na caixa de seleção
ao lado dele e clicando em Editar modelo.
Expressão
Selecione um operador lógico no menu Operação.
AND - todas as condições precisam ser verdadeiras.
OR - pelo menos uma condição precisa ser verdadeira.
NAND - pelo menos uma condição precisa ser falsa.
NOR - Todas as condições precisam ser falsas.
Por exemplo, selecione AND. Isso significa que um computador deve estar de acordo com todas as condições para
aparecer em um Grupo dinâmico que usa este modelo.
Clique em + Adicionar regra e selecione uma condição. Digamos que sua meta são clientes que usar notebooks
conectados na tomada. Selecione Hardware > Executando na bateria > =(igual) > Não descarregando.
Clique em + Adicionar regra para inserir uma segunda condição (o número de regras não é limitado). Selecione
Edição de SO > Tipo de SO > =(igual) > Windows 8.1 (insira este valor no campo em branco).
Se ambas as condições forem alcançadas, o cliente vai aparecer no Grupo dinâmico.
Resumo
Revise as configurações definidas e clique em Concluir para criar o modelo. Este novo modelo será adicionado na
lista de todos os modelos e pode ser usado mais tarde para criar um novo Grupo dinâmico. Nas opções Expressão é
possível configurar regras/condições para o grupo (o Editor de regras é descrito aqui). Agora todo Grupo dinâmico
baseado neste modelo vai avaliar essas regras.
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Clique em Concluir para salvar suas alterações.

6.1.1.7.3 Assistente de grupo dinâmico
Você pode criar Grupos dinâmicos usando um Modelo existente ou um novo modelo (que então será usado para
este Grupo dinâmico).
Básico
Insira um Nome e uma Descrição (opcional) para o novo grupo dinâmico. Por padrão, o grupo principal é o grupo que
você selecionou quando começou a criar o novo grupo estático. Se quiser trocar seu grupo principal, ainda é possível
fazer isso clicando em Alterar grupo principal e selecionando um grupo da árvore. O principal de um novo grupo
dinâmico pode ser dinâmico ou estático. Clique em Concluir para criar o novo grupo dinâmico.

Modelo
Você pode selecionar um modelo de grupo dinâmico existente ou criar um novo modelo de grupo dinâmico.
Resumo
Revise a configuração para ter certeza de que ela está correta (se precisar fazer alterações, isso ainda é possível) e
clique em Concluir.
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6.1.1.7.4 Criar grupo dinâmico usando o modelo existente
Para criar um novo Grupo dinâmico usando um modelo existente, clique na engrenagem
Grupo dinâmico e clique em Novo grupo dinâmico...

ao lado do nome do

Alternativamente, o Novo grupo dinâmico... pode ser acessado em Admin > Grupos. Selecione um grupo (no painel
Grupos) e clique em Grupo na parte de baixo.
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Um Assistente de grupo dinâmico vai aparecer. Insira um Nome e uma Descrição (opcional) para o novo modelo.
Usuários também podem alterar o grupo principal clicando em Alterar grupo principal.

Selecione o Modelo de grupo dinâmico a partir dos modelos pré-definidos ou selecione um modelo que você já
criou. Clique em Escolher do existente e selecione o modelo adequado a partir da lista. Se você ainda não tiver
criado nenhum modelo, e se nenhum dos modelos pré-definidos da lista for adequado para você, clique em Novo...
e siga as etapas para criar um novo modelo.
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A última tela é um resumo. O novo grupo aparece sob o Grupo estático principal.

6.1.1.7.5 Criar grupo dinâmico usando o novo modelo
Essas etapas são iguais as usadas ao criar um grupo dinâmico usando um modelo existente até a etapa Modelo de
grupo dinâmico onde você clica em Novo… Assistente de modelo de grupo dinâmico e preenche os detalhes do
novo modelo.

Assim que terminar, este novo modelo é usado automaticamente. Além disso, o modelo vai aparecer na lista de
Modelos de grupo dinâmico e pode ser usado para criar outros Grupos dinâmicos.

6.1.1.7.6 Gerenciar grupos dinâmicos
Você pode criar um Grupo dinâmico usando um Modelo existente ou criar um novo modelo que será usado para
este Grupo dinâmico.
Uma vez criado, um usuário pode realizar várias operações em cada Grupo dinâmico. Operações como:
Editar
Mover
Excluir
Executar tarefas
Usar para Notificações
É possível realizar essas operações a partir de três lugares:
1. Computador > Grupos >
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2. Admin > Grupos >

3. Admin > Grupos > selecione os Grupos dinâmicos que deseja gerenciar e clique em Grupo.
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6.1.1.7.7 Mover Grupo dinâmico
Clique no símbolo da engrenagem ao lado do nome do grupo e selecione Mover. Uma janela pop-up será exibida
mostrando a estrutura da árvore de grupos. Selecione o grupo de destino (estático ou dinâmico) para o qual você
deseja mover o grupo selecionado. O grupo de destino vai se tornar o grupo principal. Também é possível mover
grupos ao arrastar e soltar um grupo no grupo de destino de sua escolha.
Algumas exceções para a organização do grupo devem ser observadas. Não é possível mover um Grupo estático para
dentro de um Grupo dinâmico. Também não é permitido mover Grupos estáticos pré-definidos (por exemplo,
Perdido e encontrado) para qualquer outro grupo. Outros grupos podem ser movidos livremente. Um Grupo
dinâmico pode ser membro de qualquer outro grupo, inclusive de Grupos estáticos.
Os métodos seguintes podem ser usados ao mover grupos:
Arrastar e soltar - clique e segure o grupo que deseja mover e solte-o sobre o novo grupo principal.
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> Editar > Alterar grupo principal.

> Mover > selecione um novo grupo principal da lista e clique em OK.
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OBSERVAÇÃO: O Grupo dinâmico em uma nova posição começa a filtrar os computadores (com base no Modelo) sem
qualquer relação com sua localização anterior.

6.1.1.7.8 Atribuir uma política a um grupo dinâmico
Tanto grupos estáticos quanto grupos dinâmicos são tratados da mesma forma em relação a atribuição de políticas.
Para instruções sobre como atribuir uma política a um grupo, clique aqui.

6.1.1.7.9 Atribuir uma tarefa a um grupo dinâmico
Tanto grupos estáticos quanto grupos dinâmicos são tratados da mesma forma em relação a atribuição de tarefas.
Para instruções sobre como atribuir uma tarefa a um grupo, clique aqui.

6.1.1.7.10 Como automatizar o ESET Remote Administrator
1. Crie um grupo dinâmico, por exemplo: "Computadores infectados"
2. Criar uma tarefa, para um rastreamento profundo e atribua-a ao grupo dinâmico Computadores infectados
(acionado por tarefa quando o cliente entra no grupo dinâmico)
3. Criar uma política específica (nesse caso “política de isolamento”) - Quando um produto de segurança ESET é
instalado, criar uma regra de firewall que vai bloquear todo o tráfego, exceto a conexão ao ESET Remote
Administrator.
4. Criar um modelo de notificação para computadores infectados (é possível especificar várias condições) uma
notificação é acionada para alertar de uma ameaça que se espalha.
Usando a mesma técnica, você pode automatizar as atualizações de produtos e SO, rastreamento, ativações
automáticas de produtos adicionados recentemente com uma licença pré-selecionada e outras tarefas.
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6.1.1.7.11 Quando um computador se torna membro de um Grupo dinâmico?
Para que um computador se torne membro de um grupo dinâmico em particular, ele precisa estar de acordo com
certas condições. Essas condições são definidas em um Modelo de grupo dinâmico. Cada modelo é composto por
uma ou várias Regras (= Condições). Você pode especificar essas regras ao criar um novo Modelo.
Certas informações sobre a condição atual do computador de um cliente são armazenadas no Agente. Então a
condição do computador será avaliada pelo agente de acordo com as regras do Modelo.
O usuário ERA pode estar interessado apenas em certos status. Este usuário define tal estado ao especificar valores
para status em particular - este conjunto pré-definido é chamado de Grupo dinâmico.
Assim que qualquer máquina entrar no estado desses valores específicos, ela é automaticamente atribuída a este
grupo.
Grupos dinâmicos podem ser vistos como filtros com base em status do computador. Um computador pode ser
aplicável para mais de um filtro e, portanto, pode ser atribuído a mais de um grupo dinâmico. Isso torna os grupos
dinâmicos diferentes dos Grupos estáticos, nos quais um computador só pode estar uma vez.

6.1.1.7.12 Avaliação de Permissões de Modelo
A avaliação de permissões de modelo é feita pelo Agente, não pelo servidor ERA (apenas o resultado é enviado para
o servidor ERA). O processo de avaliação ocorre de acordo com as permissões que são configuradas em um Modelo.
A seguir está uma explicação do processo de avaliação com alguns exemplos.
Status é um agrupamento com várias informações. Algumas fontes oferecem mais de um status dimensional por
máquina (por exemplo: sistema operacional, tamanho de RAM, etc.), outras fornecem informações
multidimensionais de status (por exemplo: endereço IP, aplicativo instalado, etc.).
Veja abaixo uma representação visual do status de um cliente:
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O status é feito de grupos de informações. Um grupo de dados sempre fornece informações coerentes organizadas
em fileiras. O número de fileiras por grupo pode variar.
As condições são avaliadas por grupo e por fileira - se houverem mais condições em relação às colunas de um grupo,
apenas os valores da mesma fileira são considerados.
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Exemplo 1:
Para este exemplo, considere a condição a seguir:
Adaptadores de rede.Endereço IP = 10.1.1.11 AND Adaptadores de rede.Endereço MAC = 4A-64-3F-10-FC-75

Essa permissão não é compatível com nenhum computador, pois não há uma fileira onde ambas as condições sejam
verdadeiras.
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Exemplo 2:
Para este exemplo, considere a condição a seguir:
Adaptadores de rede.Endereço IP = 192.168.1.2 AND Adaptadores de rede.Endereço MAC = 4A-64-3F-10-FC-75

Desta vez, ambas as condições são compatíveis com células na mesma fileira e, portanto, a permissão como um todo
é avaliada como VERDADEIRO. Um computador é selecionado.
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Exemplo 3:
Para condições com o operador OR (pelo menos uma condição deve ser VERDADEIRO), como:
Adaptadores de rede.Endereço IP = 10.1.1.11 OR Adaptadores de rede.Endereço MAC = 4A-64-3F-10-FC-75

a permissão é VERDADEIRO para duas fileiras, pois apenas uma das condições deve ser cumprida. Um computador é
selecionado.
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6.1.1.7.13 Editor de regras
Condições
Quando você define condições para um Modelo de grupo dinâmico, existem operadores diferentes a serem usados
para condições diferentes.
Existem 3 tipos de listas:
Listas de operadores numéricos contém operadores que comparam valores numéricos
Listas de operadores de string contém operadores que comparam valores alfanuméricos
Tipos de Listas de operador
A lista contém 6 valores:
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"= (igual)"
"> (maior que)"
"< (menos de)"
Listas de operador de string
A lista contém 9 valores:
"= (igual)" - define apenas o valor pesquisado exato e inteiro
"tem substring" - define a substring em qualquer lugar da expressão
"tem prefixo" define exatamente os primeiros caracteres da string pesquisada, por exemplo string "Microsoft
Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319", o prefixo significa "Micros" ou "Micr" ou “Microsof” etc.
"tem sufixo" define exatamente os últimos caracteres da string pesquisada, por exemplo string "Microsoft Visual
C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319", o sufixo significa "319" ou "0.30319", etc.
"regex" - usa uma sintaxe Perl
“em” - define a expressão exata, por exemplo string "Microsoft Windows" você tem que escrever exatamente
"Microsoft Windows"
"tem máscara" e “em (máscara de string)” tem 2 tipos de caractere curinga:
* - compatível com qualquer número de caracteres (0 ou mais)
? - compatível com exatamente 1 caractere
Exemplos
"a*" é compatível com "a", "aa", "ax", "abcde"
"a?" é compatível com "aa", "ab", "ac", mas não com "a" ou "aaa"
"a??" é compatível com "aaa", "aab", "axy", mas não com "a", "aa" ou "aaaa"
"a?*" é compatível com "aa", "ax", "abcde", mas não com "a"
"*a*" e compatível com "a", "xa", "ax", "xax", "dynamic", "abba"
"?*" é compatível com tudo menos ""
Listas de operador booleano
A lista contém 2 valores, mas estes valores estão sempre relacionados à segunda lista de condições:
"= (igual)" - a próxima condição é verdadeira
As operações matemáticas básicas (por exemplo maior que) são bastante autoexplicativas. Para os outros,
fornecendo uma explicação curta:
tem subcadeia" como operador. Verdadeiro se o operando for uma subcadeia do valor de símbolo.
“tem prefixo” como operador. Verdadeiro se o valor de símbolo começar com o valor do operando. Por exemplo
"xyz" tem prefixo "yz".
"tem sufixo" como operador. Verdadeiro se o valor de símbolo terminar com o valor do operando. Por exemplo
"xyz" tem sufixo "yz".
"tem máscara" como operador. Permite o uso de caractere curinga para comparação de string. Por exemplo "*z"
corresponde a "xyz"
operador "regex". Verdadeiro se o símbolo corresponder ao regex no operando. A sintaxe de regex Perl é usada.
operador "in". O operador é uma lista de valores. Verdadeiro se o valor do símbolo for igual a pelo menos um dos
valores do operando. Por exemplo "xyz" em ("abc", "def", "xyz").
"em (máscara da cadeia)" como operador. O operador é uma lista de valores que permite caracteres curinga.
Verdadeiro se o valor do símbolo corresponder a no mínimo um dos valores do operando. Por exemplo "xyz" em
("a*", "*f", "*z").
"não tem valor" como operador. Verdadeiro se o símbolo não tiver valor. O segundo operando é ignorado.
"tem valor" como operador. Verdadeiro se o símbolo tiver um valor. O segundo operando é ignorado.
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6.1.2 Políticas
Políticas são usadas para enviar configurações específica aos produtos ESET sendo executados nos computadores do
cliente. Isso permite que você não precise configurar cada produto ESET no cliente manualmente. Uma política pode
ser aplicada diretamente em Computadores individuais, e também como grupos (Estático e Dinâmico). Também é
possível atribuir várias políticas a um computador ou grupo, ao contrário de políticas no ESET Remote Administrator 5
e versões anteriores, onde só era possível aplicar uma política a um produto ou componente.
Aplicação da política
As políticas são aplicadas na ordem em que os grupos estáticos são organizados. Isso não é verdadeiro para Grupos
dinâmicos, onde os Grupos dinâmicos secundários são verificados primeiro. Isso permite que você aplique políticas
com mais impacto no topo da árvore de grupos e aplique políticas mais específicas para subgrupos. Com políticas
configuradas adequadamente com sinalizadores, um usuário ERA com acesso a grupos localizados mais alto na
árvore pode anular políticas de grupos mais baixos. O algoritmo é explicado detalhadamente em Como as Políticas
são aplicadas aos clientes.
Mesclagem de Políticas
Uma política aplicada a um cliente normalmente é resultado de várias políticas sendo combinadas em uma política
final.
OBSERVAÇÃO: Recomendamos atribuir políticas mais genéricas (por exemplo, configurações gerais como servidor
de atualização) para grupos que estão mais alto na árvore de grupos. Políticas mais específicas (por exemplo,
configurações de Controle de dispositivos) devem ser atribuídas em locais mais baixos na árvore de grupo. A política
mais baixa geralmente anula as configurações das políticas mais altas em uma combinação (a menos que seja
definido de outra forma com sinalizadores de política).
OBSERVAÇÃO: Quando você tem uma política em vigor e decidir removê-la mais tarde, a configuração dos
computadores cliente não volta automaticamente para as configurações originais quando a política é removida. A
configuração permanecerá acordo com a última política que foi aplicada aos clientes. O mesmo acontece quando um
computador torna-se membro de um Grupo dinâmico no qual uma certa política é aplicada e ela altera as
configurações do computador. Essas configurações permanecem mesmo se o computador deixar o grupo dinâmico.
Portanto, recomendamos que você crie uma política com as configurações padrão e atribua-a ao grupo root (Todos)
para que as configurações voltem para o padrão em tal situação. Assim, quando um computador sair de um grupo
dinâmico que mudou suas configurações, este computador recebe as configurações padrão.
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6.1.2.1 Assistente de Políticas
É possível usar políticas para configurar seu produto ESET da mesma forma que você faria de dentro da janela de
Configuração avançada da interface gráfica do usuário do produto. Ao contrário de políticas no Active Directory,
Políticas ERA não podem carregar nenhum script ou série de comandos.
Políticas são criadas e gerenciadas na guia Admin > Políticas. Clique em Políticas na parte inferior e selecione Novo
do menu de contexto.
Básico
Escolha um Nome para a nova política. O campo Descrição é opcional.
Configurações
Selecione seu produto do menu suspenso.

Selecione uma categoria na árvore na esquerda. No painel da direita, edite as configurações conforme necessário.
Configuração em uma política para a qual é possível definir um sinalizador. Para que a navegação seja mais fácil,
todas as regras são contadas. O número de regras definidas em uma seção particular será exibido automaticamente.
Além disso, você verá um número ao lado do nome de categoria na árvore na esquerda. Isto mostra uma soma de
regras em todas as suas seções. Assim, você verá rapidamente onde e quantas configurações/regras estão definidas.
Também é possível usar essas sugestões para tornar a edição de políticas mais simples:
o use para definir Aplicar sinalizador a todos os itens em uma seção atual
o exclua regras usando o ícone da Lata de lixo
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6.1.2.2 Sinalizadores
É possível definir um sinalizador para cada configuração em uma política. Eles definem como uma configuração será
processada pela política:
Aplicar - configurações com esse sinalizador serão enviadas para o cliente. Porém, ao mesclar políticas, isso pode
ser sobrescrito por uma política posterior. Quando uma política é aplicada a um computador de um cliente e uma
configuração em particular tem este sinalizador, a configuração é alterada independentemente da configuração
local no cliente. Como a configuração não é forçada, ela pode ser alterada por outras políticas mais tarde.
Forçar - configurações com um sinalizador forçar terão prioridade e não poderão ser sobrescritas por uma política
posterior (mesmo se a política posterior tiver um sinalizador Forçar). Isso garante que essa configuração não será
alterada com políticas posteriores durante a combinação.

Selecione uma categoria na árvore na esquerda. No painel da direita, edite as configurações conforme necessário.
Configuração em uma regra para a qual é possível definir um sinalizador. Para que a navegação seja mais fácil, todas
as regras são contadas. O número de regras definidas em uma seção particular será exibido automaticamente. Além
disso, você verá um número ao lado do nome de categoria na árvore na esquerda. Isto mostra uma soma de regras
em todas as suas seções. Assim, você verá rapidamente onde e quantas configurações/regras estão definidas.
Também é possível usar essas sugestões para tornar a edição de políticas mais simples:
o use para definir Aplicar sinalizador a todos os itens em uma seção atual
o exclua regras usando o ícone da Lata de lixo
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6.1.2.3 Gerenciar políticas
Neste exemplo, criaremos uma nova política para o intervalo de conexão do Agente ERA. Recomendamos
enfaticamente fazer isso antes de testar a implementação em massa no seu ambiente.
1. Crie um Novo grupo estático.
2. Adicione uma nova política clicando em Admin > Políticas. Clique em Políticas na parte inferior e selecione Novo.
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Básico
Insira um Nome para a nova política (por exemplo, “Intervalo de conexão do Agente”). O campo Descrição é
opcional.
Configurações
Selecione o Agente do ESET Remote Administrator a partir do menu suspenso Produto.

Conexão
Selecione uma categoria na árvore na esquerda. No painel da direita, edite as configurações conforme necessário.
Configuração em uma política para a qual é possível definir um sinalizador. Para que a navegação seja mais fácil,
todas as regras são contadas. O número de regras definidas em uma seção particular será exibido automaticamente.
Além disso, você verá um número ao lado do nome de categoria na árvore na esquerda. Isto mostra uma soma de
regras em todas as suas seções. Assim, você verá rapidamente onde e quantas configurações/regras estão definidas.
Também é possível usar essas sugestões para tornar a edição de políticas mais simples:
o use para definir Aplicar sinalizador a todos os itens em uma seção atual
o exclua regras usando o ícone da Lata de lixo
Clique em Alterar intervalo.
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No campo Intervalo regular, altere o valor para seu intervalo de tempo de preferência (recomendamos 60 segundos)
e clique em Salvar.

Quando tiver criado uma nova política de Intervalo de conexão de agente, atribua a política ao Grupo estático criado
na etapa 1.
Depois de ter terminado com o teste de implementação em massa, edite as configurações de política do Intervalo
de conexão de Agente criadas na etapa 2.
214

Clique em Admin > Grupos e selecione a guia Políticas. Clique na política de Intervalo de conexão de agente,
escolha Editar e clique em Configurações > Conexão. Clique em Alterar intervalo e configure o intervalo de conexão
para 20 minutos.

6.1.2.4 Como as Políticas são aplicadas aos clientes
Grupos e Computadores podem ter várias políticas atribuídas a eles. Além disso, um computador pode estar em um
grupo profundamente aninhada, cujos grupos principais têm suas próprias políticas.
A coisa mais importante para a aplicação de políticas é sua ordem. Isto é derivado da ordem do grupo e da ordem de
políticas atribuídas ao grupo.
Siga as etapas abaixo para determinar a política ativa para qualquer cliente:
1. Encontre a ordem dos grupos onde o cliente reside
2. Substituir grupos com políticas atribuídas
3. Mesclar Políticas para obter configurações finais

6.1.2.4.1 Ordenação de Grupos
Políticas podem ser atribuídas a Grupos, e são aplicadas em uma ordem específica.
Ao ordenar Grupos em uma lista, várias regras são aplicadas:
1. Grupos estáticos são verificados a partir do Grupo estático - Todos de raiz.
2. Em cada nível, os grupos estáticos desse nível são verificados em primeiro lugar na ordem em que aparecem na
árvore - o que também é chamado pesquisa com a largura primeiro.
3. Depois de todos os grupos estáticos em um certo nível estarem na lista, os grupos dinâmicos são verificados.
4. Em cada grupo dinâmico, todos os seus grupos secundários são verificados na ordem em que aparecem na lista.
5. Em qualquer nível de Grupos Dinâmicos, se houver um grupo secundário, ele é listado e outros secundários são
pesquisados. Quando não há mais secundários, os próximos grupos dinâmicos no nível principal são listados - isso
também é chamado de pesquisa com profundidade primeiro.
6. A verificação termina em um computador.
Na prática, uma verificação ficaria da seguinte forma:
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Como mostrado acima, a raiz (o grupo estático chamado Todos) é listada como Regra 1. Como não há mais grupos no
mesmo nível que o grupo Todos, as políticas de grupos no próximo nível são avaliadas a seguir.
Os Grupos estáticos Perdido e encontrado, SG 1 e SG 2 são avaliados em seguida. O computador na verdade é apenas
membro dos grupos estáticos Todos/SG 2/SG 3 e, portanto, não há necessidade de verificar os grupos Perdido e
encontrado e SG 1. SG 2 é o único grupo neste nível que será avaliado, por isso ele vai para a lista e verificação vai
mais fundo.
No terceiro nível, o algoritmo encontra SG 3, DG 1 e DG 2. De acordo com a Regra 2, Grupos estáticos são listados
primeiro. A verificação acrescenta SG 3 e, como ele é o último grupo estático no nível 3, segue para o DG 1. Antes de
passar para o DG 2 no nível 3, os grupos secundários de DG 1 devem ser listados.
DG 3 é adicionado. Ela não tem secundários, então a verificação continua.
DG 2 está listado. Ele não tem secundários. No nível 3, não há mais grupos restantes. A verificação passa ao nível 4.
Apenas o Grupo Dinâmico DG 4 e o computador em si estão no nível 4. A Regra 6 diz que o computador vai por
último, portanto DG 4 é verificado. DG 4 tem dois secundários que devem ser processadas antes de ir adiante.
DG 5 e DG 6 são adicionados à lista. Ambos não têm secundários e a verificação não tem nada mais para processar.
Ela acrescenta o Computador e termina.
Acabamos com a lista a seguir:
1. Tudo
2. SG 2
3. SG 3
4. DG 1
5. DG 3
6. DG 2
7. DG 4
8. DG 5
9. DG 6
10.Computador
216

Esta é a ordem na qual as políticas são aplicadas.

6.1.2.4.2 Enumeração de Políticas
Quando a ordem dos grupos for conhecida, o próximo passo é substituir cada grupo com as políticas atribuídas a ele.
As políticas estão listadas na mesma ordem em que são atribuídas a um grupo. Um grupo sem uma Política é
removido da lista. É possível editar a prioridade de políticas para um grupo com mais políticas atribuídas. Cada
política configura apenas um produto (Agente ERA, Proxy ERA, EES, etc.)
Temos três políticas aplicadas a grupos estáticos e dinâmicos(ver imagem abaixo):

Nossa lista na etapa 1 seria transformada em:
1. Todos (removido, sem Política aqui)
2. SG 2 -> Política 1, Política 2
3. SG 3 (removido para sem Política)
4. DG 1 -> Política 1, Política 2
5. DG 3 (removido, sem Política)
6. DG 2 -> Política 3
7. DG 4 (removido, sem Política)
8. DG 5 (removido, sem Política)
9. DG 6 (removido, sem Política)
10.Computador (removido, sem Política)
A lista final de Políticas é:
1.
2.
3.
4.
5.

Política 1
Política 2
Política 1
Política 2
Política 3

6.1.2.4.3 Mesclagem de Políticas
As políticas são mescladas uma por uma. Ao mesclar políticas, a regra geral é que a última política sempre substitui
as configurações definidas pela política anterior.
Para alterar esse comportamento, você pode usar sinalizadores de política (disponíveis para todas as configurações).
As configurações são mescladas uma por uma.
Tenha em mente que a estrutura dos Grupos (sua hierarquia) e a sequência de políticas determina como as políticas
são mescladas. Mesclar duas políticas quaisquer pode ter resultado diferentes dependendo de sua ordem. Os
Grupos foram ordenador e as Políticas foram enumeradas.
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6.1.2.5 Configuração de um produto de ERA
É possível usar políticas para configurar seu produto ESET da mesma forma que você faria de dentro da janela de
Configuração avançada da interface gráfica do usuário do produto. Ao contrário de políticas no Active Directory,
Políticas ERA não podem carregar nenhum script ou série de comandos.

6.1.2.6 Atribuir política a um grupo
Depois que uma política é criada, você pode atribuí-la a um grupo estático ou dinâmico. Há duas formas de atribuir
uma política:
1. Em Admin > Políticas > selecione uma política e clique em Atribuir grupo(s). Selecione um grupo estático ou
dinâmico e clique em OK.

Selecione Grupo da lista.
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2. Clique em Admin > Grupos > Grupo ou clique no ícone de engrenagem
Gerenciar políticas.

ao lado do nome do grupo e selecione

Na janela Ordem de aplicação de política clique em Adicionar política. Marque a caixa de seleção ao lado da política
que deseja atribuir a esse grupo e clique em OK.
Clique em Salvar. Para ver quais políticas estão atribuídas a um grupo em particular, selecione aquele grupo e clique
na guia Políticas para ver uma lista de políticas atribuídas ao grupo.
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OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre políticas, consulte o capítulo Políticas.

6.1.2.7 Atribuir uma política a um Cliente
Para atribuir uma política para uma estação de trabalho do cliente, clique em Admin > Políticas selecione a guia
Clientes e clique em Atribuir cliente(s).

Selecione seu computador de destino do cliente e clique em OK. A política será atribuída a todos os computadores
selecionados.
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6.1.3 Tarefas de cliente
Para solicitar uma ação de um computador do cliente, é possível usar uma Tarefa de cliente. Tarefa de cliente pode
ser atribuída a grupos ou computadores individuais. Quando criada, a tarefa é executada de acordo com o plano de
agendamento. Como os Clientes não estão conectados ao Servidor ERA o tempo inteiro, leva algum tempo para
propagar as tarefas para Clientes. Pelo mesmo motivo, pode levar algum tempo para os resultados de uma execução
de tarefa voltarem ao Servidor ERA. As seguintes tarefas pré-definidas estão disponíveis para sua conveniência:
Cada Categoria de tarefa contém Tipos de tarefa:
All Tarefas
Produto de Segurança ESET
Exportar configuração de produtos gerenciados
Rastreamento sob demanda
Ativação do produto
Gerenciamento de quarentena
Executar script do SysInspector
Solicitação de log do SysInspector
Carregar arquivo em quarentena
Atualização do banco de dados de assinatura de vírus
Rollback de atualização do banco de dados de assinatura de vírus
ESET Remote Administrator
Atualização de componentes do Remote Administrator
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Redefinir agente clonado
Redefinição de banco de dados do Rogue Detection Sensor
Interromper gerenciamento (desinstalar agente ERA)
Sistema operacional
Exibir mensagem
Atualização de sistema operacional
Executar comando
Instalação de software
Desinstalação de software
Interromper gerenciamento (desinstalar agente ERA)
Móvel
Ação Antifurto
Inscrição de dispositivos
Exibir mensagem
Exportar configuração de produtos gerenciados
Rastreamento sob demanda
Ativação do produto
Instalação de software
Atualização do banco de dados de assinatura de vírus
Interromper gerenciamento (desinstalar agente ERA)
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6.1.3.1 Assistente de tarefas de cliente
Tarefas de cliente são criadas e gerenciadas de dentro da guia Admin. Clique em Tarefa de cliente, selecione uma
tarefa na tela principal da lista Tipos de tarefa e clique em Novo.
Os produtos de segurança ESET podem ser instalados remotamente clicando na máquina desejada e selecionando
Novo... ou criando uma nova tarefa Instalação de software no menu Admin > Tarefas cliente. Clique em Novo... para
iniciar a configuração de sua nova tarefa.
Use as instruções escritas a seguir ou assista ao Vídeo de instruções da Base de conhecimento.

Básico
Insira informações básicas sobre a tarefa, como o Nome, Descrição opcional e o Tipo de tarefa. O Tipo de tarefa (veja
a lista acima) define as configurações e o comportamento da tarefa. Selecione a tarefa Instalação de software e
clique em Destino.
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Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que receberão essa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Acionador
Como um Acionador, selecionamos Executar já; isso enviará a tarefa imediatamente para clientes. A opção Usar
horário local significa a hora local dos clientes, não do servidor.

Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento recorrente com frequência, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Por enquanto, deixaremos Alternância como está e
clicaremos em Concluir para criar a nova tarefa.
Configurações
Clique em <Choose ESET License> e selecione a licença adequada para o produto instalado na lista de licenças
disponíveis. Selecione a caixa de seleção ao lado de Concordo com o Contrato de licença para o usuário final do
aplicativo se você concorda. Consulte Gerenciamento de licenças ou EULA para mais informações.
Clique em <Choose package> para selecionar um pacote instalador do repositório ou especifique um URL de pacote.
Uma lista de pacotes disponíveis onde é possível selecionar o produto ESET que você deseja instalar (por exemplo,
ESET Endpoint Security) será exibida. Selecione seu pacote de instalador desejado e clique em OK. Se quiser
especificar a URL de instalação do pacote, digite ou copie e cole a URL no campo de texto (não use URL que precise
de autenticação).
OBSERVAÇÃO: Observe que tanto o Servidor quanto o Agente precisam ter acesso à internet para serem capazes de
acessar o repositório e realizar a instalação. Se você não tiver acesso à internet, é possível instalar o software do
cliente de forma local.
Se precisar, é possível especificar os Parâmetros de instalação, caso contrário deixe esse campo vazio. Selecione a
caixa de seleção ao lado de Reinicialização automática quando necessário para fazer uma reinicialização automática
do computador do cliente depois da instalação. Alternativamente, você pode deixar esta opção desmarcada e a
decisão de reiniciar pode ser feita por alguém usando o computador do cliente.
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Resumo
Revise o resumo da ajustes configurados e clique em Concluir. A tarefa agora será criada e enviada para os clientes.
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6.1.3.2 Gerenciar tarefas de cliente
Você pode usar as Tarefas de cliente para gerenciar clientes e seus produtos de segurança. Há um conjunto de
tarefas pré-definidas para cobrir os usos mais comuns, ou você pode criar tarefas personalizadas com configurações
específicas.
É possível Editar tarefas existentes para criar novas. Editar tarefas existentes é útil quando você precisa fazer
apenas pequenos ajustes. Para tarefas mais únicas, pode ser preferível criar uma nova tarefa do zero.
Duplicar - Uma nova tarefa de cliente será adicionada com base na tarefa selecionada, um novo nome é necessário
para a tarefa duplicada.
Excluir - Remove completamente a tarefa selecionada.

Detalhes... - vai exibir a configuração da tarefa, Resumo, e Execução de tarefas. (Ocorreu, Nome do Computador,
Produto, Status e Progresso).
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OBSERVAÇÃO: Ao instalar um produto mais antigo, o relatório de tarefa do cliente exibe a informação - Tarefa
entregue para o produto gerenciado.

6.1.3.2.1 Rastreamento sob demanda
A tarefa Rastreamento sob demanda permite que você execute manualmente um rastreamento do computador
cliente (separado de um rastreamento agendado regular).
Desligar após rastreamento - se esta caixa de seleção for marcada, o computador vai desligar depois de concluir o
rastreamento.
Perfil de rastreamento - É possível selecionar o perfil que quiser a partir do menu suspenso:
Rastreamento detalhado - este é um perfil predefinido no cliente, é configurado para ser o perfil de rastreamento
mais completo e verifica o sistema inteiro, mas também exige mais tempo e recursos.
Rastreamento inteligente - O Rastreamento inteligente permite que você inicie rapidamente o rastreamento do
computador e limpe arquivos infectados, sem a necessidade de intervenção do usuário. A vantagem do
Rastreamento inteligente é que ele é fácil de operar e não requer configuração de rastreamento detalhada. O
Rastreamento inteligente verifica todos os arquivos nas unidades locais e limpa ou exclui automaticamente as
infiltrações detectadas. O nível de limpeza é automaticamente ajustado ao valor padrão.
Rastrear do menu de contexto - Rastreia um cliente usando um perfil de rastreamento pré-definido; você pode
personalizar os destinos de rastreamento.
Perfil personalizado - o rastreamento personalizado permite especificar parâmetros de rastreamento, como
rastreamento de alvos e métodos de rastreamento. A vantagem do Rastreamento personalizado é a capacidade
de configurar os parâmetros detalhadamente. As configurações podem ser salvas nos perfis de rastreamento
definidos pelo usuário, o que facilita repetir o rastreamento com os mesmos parâmetros. Um perfil deve ser
criado antes da execução da tarefa com a opção de perfil personalizado. Quando você seleciona um perfil
personalizado do menu suspenso, digite o nome exato do perfil no campo Personalizar perfil.
Limpeza
Por padrão, a opção Rastrear com limpeza está selecionada. Isso significa que quando objetos infectados forem
detectados, eles serão automaticamente limpos. Se isso não for possível, eles serão colocados em quarentena.
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Destinos para rastreamento
Essa opção também está selecionada por padrão. Usando essa configuração, todos os alvos especificados no perfil
de rastreamento serão rastreados. Se você desmarcar essa opção, precisará especificar manualmente alvos de
rastreamento no campo Adicionar alvo a seguir. Digite o destino de rastreamento aqui e clique em Adicionar. O alvo
será exibido no campo Alvos de rastreamento a seguir.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.2.2 Atualização de sistema operacional
A tarefa Atualização de sistema é usada para atualizar o sistema operacional do computador cliente. Essa tarefa
pode acionar a atualização do sistema operacional em sistemas operacionais Windows, Mac e Linux.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Permitir reinicialização - essa opção aplica-se somente a sistemas operacionais Windows e faz com que o
computador cliente seja reinicializado assim que uma atualização for instalada.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.2.3 Gerenciamento de quarentena
A tarefa Gerenciamento de quarentena é usada para gerenciar objetos na quarentena do Servidor ERA: objetos
infectados ou suspeitos detectados durante o rastreamento.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Configurações de gerenciamento de quarentena
Ação - selecione a ação a ser realizada com o objeto em quarentena.
Restaurar objeto (restaura o objeto para seu local original, mas será rastreado e, se os motivos para a quarentena
persistirem, o objeto será colocado em quarentena novamente)
Restaurar objeto e excluir no futuro (restaura o objeto para seu local original e não será colocado em quarentena
novamente).
Excluir objeto (exclui completamente o objeto).
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Tipo de filtro - filtre os objetos na quarentena com base nos critérios definidos a seguir. Com base na string Hash
do objeto ou Condições.
Configurações de filtro de hash
Adicionar itens de hash ao campo. Somente objetos conhecidos podem ser inseridos, por exemplo, um objeto que
já foi colocado em quarentena.
Configurações de filtro condicional
Ocorrido de/para - define o intervalo de tempo em que o objeto foi colocado em quarentena.
Tamanho mínimo/máximo (bytes) - define a faixa de tamanho do objeto em quarentena (em bytes).
Nome da ameaça - selecione primeiro uma ameaça dos itens em quarentena.
Nome do objeto - selecione primeiro um objeto dos itens em quarentena.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.

6.1.3.2.4 Redefinição de banco de dados do Rogue Detection Sensor
A tarefa Redefinição de banco de dados do Sensor RD é usada para redefinir o cache de pesquisa do Sensor RD. A
tarefa exclui o cache e os resultados de pesquisa serão armazenados novamente. Essa tarefa não remove
computadores detectados. Essa tarefa é útil quando computadores detectados ainda estiverem no cache e não
forem relatados para o servidor.
OBSERVAÇÃO: As configurações não estão disponíveis para essa tarefa.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.2.5 Atualização de componentes do Remote Administrator
A tarefa Atualização de componentes do Remote Administrator é usada para atualizar os principais componentes do
ERA (Agente, Proxy, Servidor e MDM) instalados em um cliente para a versão compatível com um Servidor ERA
específico (servidor de referência).
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.

237

Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Servidor de administração remota de referência - Selecione a versão do Servidor ERA da lista. Todos os
componentes ERA serão atualizados para versões compatíveis com o servidor selecionado.
Reinicialização automática quando necessário - você pode forçar uma reinicialização do sistema operacional
cliente se a instalação exigir isso.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
238

6.1.3.2.6 Redefinir agente clonado
A tarefa Redefinir agente clonado pode ser usada para distribuir o agente ESET em sua rede por meio de uma
imagem predefinida. Agentes clonados têm a mesma SID, o que pode causar problemas (vários agentes com a
mesma SID). Para resolver isso, use a tarefa Redefinir agente clonado para redefinir a SID e atribuir a Agentes uma
identidade única.
OBSERVAÇÃO: As configurações não estão disponíveis para essa tarefa.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.2.7 Executar comando
A tarefa Executar comando pode ser usada para executar instruções específicas da linha de comando no cliente. O
administrador pode especificar a entrada da linha de comando para execução.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Linha de comando para execução - insira uma linha de comando que você deseja executar nos clientes.
Diretório de trabalho - insira um diretório no qual a linha de comando acima será executada.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.2.8 Executar script do SysInspector
A tarefa Executar script do SysInspector é usada para remover objetos indesejados do sistema. Um Script do
SysInspector precisa ser exportado do ESET SysInspector antes de usar essa tarefa. Depois de exportar o script, você
poderá marcar objetos que deseja remover e executar o script com os dados modificados; os objetos marcados
serão excluídos.
OBSERVAÇÃO: Quando a tarefa for concluída, você pode verificar os resultados em um relatório.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Script do SysInspector - clique em Procurar para acessar o script de serviço. O script de serviço precisa ser criado
antes da execução dessa tarefa.
Ação - você pode Carregar para ou Fazer download de um script do ERA Console.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.2.9 Instalação de software
A tarefa Instalação de software é usada para instalar software em seus computadores cliente. Ela destina-se
principalmente para instalar produtos ESET, mas você pode usá-la para instalar qualquer software que desejar. Use
as instruções escritas a seguir ou assista ao Vídeo de instruções da Base de conhecimento.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Clique em <Choose ESET License> e selecione a licença adequada para o produto instalado na lista de licenças
disponíveis. Selecione a caixa de seleção ao lado de Concordo com o Contrato de licença para o usuário final do
aplicativo se você concorda. Consulte Gerenciamento de licenças ou EULA para mais informações.
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Clique em <Choose package> para selecionar um pacote instalador do repositório ou especifique um URL de pacote.
Uma lista de pacotes disponíveis onde é possível selecionar o produto ESET que você deseja instalar (por exemplo,
ESET Endpoint Security) será exibida. Selecione seu pacote de instalador desejado e clique em OK. Se quiser
especificar a URL de instalação do pacote, digite ou copie e cole a URL no campo de texto (não use URL que precise
de autenticação).
OBSERVAÇÃO: Observe que tanto o Servidor quanto o Agente precisam ter acesso à internet para serem capazes de
acessar o repositório e realizar a instalação. Se você não tiver acesso à internet, é possível instalar o software do
cliente de forma local.
Se precisar, é possível especificar os Parâmetros de instalação, caso contrário deixe esse campo vazio. Selecione a
caixa de seleção ao lado de Reinicialização automática quando necessário para fazer uma reinicialização automática
do computador do cliente depois da instalação. Alternativamente, você pode deixar esta opção desmarcada e a
decisão de reiniciar pode ser feita por alguém usando o computador do cliente.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.

6.1.3.2.10 Desinstalação de software
A tarefa Desinstalação de software é usada para desinstalar produtos ESET de clientes quando eles não são mais
desejados/necessários. Se estiver desinstalando o agente ERA, os produtos ESET gerenciados por esse agente
podem reter algumas configurações depois do Agente ser desinstalado.
Recomendamos redefinir algumas configurações (por exemplo, proteção por senha) para as configurações padrão
usando uma política antes do dispositivo ser removido do gerenciamento. Além disso, todas as tarefas sendo
executadas no agente serão abandonadas. O status de execução Em execução, Concluído ou Com falha dessa tarefa
poderá não ser exibido com precisão no console da Web ERA, dependendo da replicação de dados.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.
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Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.

Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
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Configurações
Configurações de desinstalação de software
Desinstalar - Aplicativo da lista:
Nome do pacote - selecione um produto de segurança cliente ou componente ERA. Todos os pacotes instalados nos
clientes selecionados serão exibidos nessa lista.
Versão do pacote - você pode remover uma versão específica (às vezes, uma versão específica pode causar
problemas) do pacote ou desinstalar todas as versões do pacote.
Reinicialização automática quando necessário - você pode forçar uma reinicialização do sistema operacional cliente
se for necessário para a desinstalação.
Desinstalar - Software antivírus de terceiros (construído com OPSWAT) - Para uma lista de Software AV
compatíveis, consulte nosso artigo da base de conhecimento. Esta remoção é diferente da desinstalação Adicionar
ou remover programas. Ela usa métodos alternativos para remover completamente software antivírus de
terceiros, inclusive quaisquer entradas de registro residuais ou outros traços.
Siga as instruções passo a passo neste artigo Como remover software antivírus de terceiros de computadores do
cliente usando o ESET Remote Administrator? (6.x) para enviar uma tarefa para remover software antivírus de
terceiros de computadores do cliente.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.

6.1.3.2.11 Ativação do produto
Para ativar um produto ESET em um computador cliente, siga as etapas abaixo:
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.
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Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.

Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Configurações de ativação do produto - Selecione uma licença do cliente da lista. Esta licença será aplicada aos
produtos já instalados no cliente.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.2.12 Solicitação de log do SysInspector
A tarefa Solicitação de log do SysInspector é usada para solicitar o log do SysInspector de um produto de segurança
cliente, que tem essa função.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Armazenar registro em cliente - selecione isso se quiser armazenar o log do SysInspector no cliente, bem como no
Servidor ERA. Por exemplo, quando um cliente tiver o ESET Endpoint Security instalado, o log geralmente será
armazenado em C:\Program Data\ESET\ESET Endpoint Antivirus\SysInspector.
Incluir comparação com o último snapshot antes de uma hora especificada - permite que você compare o log
sendo gerado com logs de um período específico antes desse registro. Você pode usar as informações de
comparação para identificar diferenças e alterações no cliente.
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Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.

6.1.3.2.13 Carregar arquivo em quarentena
A tarefa Carregar arquivo em quarentena é usada para gerenciar arquivos em quarentena em clientes.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Objeto em quarentena - selecione um objeto específico da quarentena.
Senha do objeto - insira uma senha para criptografar o objeto por motivos de segurança. Note que a senha será
exibida no relatório correspondente.
Carregar caminho - insira um caminho para um local no qual deseja carregar o objeto.
Carregar nome de usuário/senha - no caso de o local exigir autenticação (compartilhamento de rede, etc.), insira
as credenciais para acessar esse caminho.
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Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.

6.1.3.2.14 Atualização do banco de dados de assinatura de vírus
A tarefa Atualização de produto força a atualização do banco de dados de assinatura de vírus do produto de
segurança instalado nos clientes. Essa é uma tarefa geral para todos os produtos em todos os sistemas.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Limpar cache de atualização - essa opção exclui os arquivos de atualização temporários no cache no cliente e, com
frequência, podem ser usados para reparar erros de atualização do banco de dados de assinatura de vírus com
falha.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.2.15 Rollback de atualização do banco de dados de assinatura de vírus
Às vezes, uma atualização do banco de dados de assinatura de vírus pode causar problemas, ou você não quer aplicar
a atualização a todos os clientes (por exemplo, para atualizações de teste ou antes do lançamento). Nesse caso,
você pode usar a tarefa Rollback de atualização do banco de dados de assinatura de vírus. Quando você aplicar essa
tarefa, o banco de dados de assinatura de vírus será redefinido para a versão anterior.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Aqui você pode personalizar as configurações de rollback de atualização do banco de dados de assinatura de vírus.
Ação
Atualizações ativadas - as atualizações são ativadas e o cliente receberá a próxima atualização do banco de dados
de assinatura de vírus.
Realizar rollback e desativar atualizações da próxima vez - as atualizações são desativadas pelo período
especificado no menu suspenso Desativar intervalo: 24/36/48 horas ou até revogação. Tenha cuidado ao usar a
opção Até a revogação, pois isso apresenta um risco de segurança.
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Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.

6.1.3.2.16 Exibição de mensagem
Esta funcionalidade permite que você envie uma mensagem para qualquer dispositivo (computador do cliente,
tablet, celular, etc.). As mensagens serão exibidas na tela para informar o usuário.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Você pode inserir um Título e digitar sua Mensagem.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.2.17 Ação Antifurto
A funcionalidade Antifurto protege um dispositivo móvel contra o acesso não autorizado. Se o dispositivo móvel
(inscrito e gerenciado por ERA) seja perdido ou roubado, aqui estão algumas ações que acontecem
automaticamente e algumas ações que podem ser realizadas usando uma tarefa de cliente. Se uma pessoa não
autorizada substituir um cartão SIM confiável por um SIM não confiável, o dispositivo será bloqueado
automaticamente pelo ESET Endpoint Security for Android e um SMS de alerta será enviado para o(s) número(s) de
telefone definido(s) pelo usuário. Essa mensagem incluirá o número de telefone do cartão SIM usado no momento,
o número IMSI (International Mobile Subscriber Identity, identidade internacional de assinante móvel) e o número
IMEI (International Mobile Equipment Identity, identidade internacional de equipamento móvel) do telefone. O
usuário não autorizado não terá conhecimento do envio desta mensagem porque ela será automaticamente
excluída das sequências de mensagens do aparelho. Você também pode solicitar coordenadas de GPS do aparelho
perdido ou apagar remotamente todos os dados armazenados no dispositivo usando uma tarefa de cliente.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
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Encontrar - O dispositivo responderá com uma mensagem de texto contendo suas coordenadas GPS. Se um local
mais preciso estiver disponível depois de 10 minutos, o dispositivo enviará uma mensagem novamente.
Bloquear - O dispositivo será bloqueado. O dispositivo pode ser desbloqueado usando a senha de admin ou o
comando de desbloqueio.
Desbloquear - O dispositivo será desbloqueado para ele que possa ser usado novamente. O cartão SIM
atualmente no dispositivo será salvo como SIM Confiável.
Alarme - O dispositivo será bloqueado e reproduzirá um som muito alto por cinco minutos (ou até ser
desbloqueado).
Limpar - Todos os dados acessíveis no dispositivo serão apagados (os arquivos serão substituídos). O ESET
Endpoint Security permanecerá no dispositivo. Isso poderá levar várias horas.
Redefinição de fábrica melhorada - Todos os dados acessíveis no dispositivo serão apagados (cabeçalhos de
arquivos serão destruídos) e o dispositivo será redefinido para suas configurações padrão de fábrica. Isso pode
demorar vários minutos.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.

6.1.3.2.18 Inscrição de dispositivos
Telefones celulares podem ser gerenciados pelo Servidor ERA usando o aplicativo móvel ESET Endpoint Security
para Android versão 2. Para começar a gerenciar dispositivos móveis, é necessário inscrevê-los no ERA. A inscrição
do dispositivo é feita usando uma tarefa do cliente.
Básico
Insira o Nome e Descrição da tarefa (opcional).
Conector de dispositivo móvel
Selecione a máquina onde o conector de dispositivo móvel está instalado. Um link de inscrição (URL) será exibido
automaticamente. Se nenhum link for exibido depois de clicar em Selecionar, certifique-se de que o servidor do
Conector de dispositivo móvel está acessível. Se você ainda não tiver um conector de dispositivo móvel instalado,
consulte os capítulos Instalação do conector de dispositivo móvel - Windows ou Linux deste guia para obter
instruções de instalação.
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Configurações
Digite o Nome do dispositivo móvel (este nome será mostrado na lista Computadores), e, opcionalmente, uma
Descrição. Insira o número do IMEI para o dispositivo móvel em particular que você deseja adicionar.
Recomendamos também que você digite o endereço de email que está associado ao dispositivo móvel (o link de
inscrição será enviado para este endereço de email). Clique em + Adicionar dispositivo se quiser adicionar outro
dispositivo móvel, você pode adicionar vários dispositivos ao mesmo tempo. Especifique uma Ação marcando a
caixa de seleção ao lado de Exibir link de inscrição e/ou Enviar link de inscrição (URL será enviado para o endereço
de email associado ao dispositivo). Se você deseja enviar um link de inscrição (recomendado) para o dispositivo
móvel, é possível editar o conteúdo do Assunto e Mensagem, mas certifique-se de manter o URL de inscrição
inalterado.
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Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
Depois de clicar em Concluir, o link de inscrição (URL) será exibido. Se você não especificou um endereço de email e
não selecionou Enviar link de inscrição, é necessário digitar o URL no navegador da Web no dispositivo móvel
manualmente, ou enviar este URL para o dispositivo móvel por outros meios.
Há dois cenários para a inscrição, quando o ESET Endpoint Security para Android (EESA) é ativado no dispositivo
móvel. Você vai ativar o EESA no dispositivo móvel usando uma tarefa de cliente de Ativação de Produto ERA
(recomendado). O outro cenário é para dispositivos móveis com o aplicativo EESA já ativado.
EESA ainda não ativado - siga as etapas abaixo para ativar o produto e inscrever seu dispositivo:
1. Toque no URL do link de inscrição recebido via email, ou digite-o no navegador manualmente, incluindo o
número da porta (por exemplo, https://eramdm:9980). Você pode ser solicitado a aceitar um certificado SSL,
clique em aceitar se você concordar e depois em Conectar.

265

2. Se você não tiver o ESET Endpoint Security instalado no dispositivo móvel, você será redirecionado
automaticamente para a loja do Google Play, onde é possível fazer download do aplicativo.
OBSERVAÇÃO: Se você receber a notificação Não foi possível localizar o aplicativo para abrir este link, tente abrir o
link de inscrição no navegador web padrão do Android.
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3. Insira o nome do usuário do dispositivo móvel.
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4. Toque Habilitar para ativar a proteção contra desinstalação.
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5. Toque em Ativar para ativar o administrador do dispositivo.
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6. Neste ponto, você pode sair do aplicativo EESA no dispositivo móvel e abrir o console da Web ERA.
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7. No console da Web ERA, vá para Admin > Tarefas de clientes > Móvel > Ativação de Produtos e clique em Novo.
8. Selecione o dispositivo móvel clicando em Adicionar destinos.
9. Em configurações, clique em <Choose ESET license> e selecione a licença adequada. Clique em Concluir.
Pode levar algum tempo para a tarefa do cliente de Ativação de Produtos ser executada no dispositivo móvel.
Quando a tarefa for executada com sucesso, o aplicativo EESA é ativado e o dispositivo móvel está sendo gerenciado
pelo ERA. O usuário agora será capaz de usar o aplicativo EESA. Quando o aplicativo EESA for aberto, o menu
principal é exibido:
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EESA já ativado - siga as etapas abaixo para inscrever o seu dispositivo:
1. Toque no URL do link de inscrição recebido via email, ou digite-o no navegador manualmente, incluindo o
número da porta (por exemplo, https://eramdm:9980). Você pode ser solicitado a aceitar um certificado SSL,
clique em aceitar se você concordar e depois em Conectar.
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OBSERVAÇÃO: Se você não tiver o ESET Endpoint Security instalado no dispositivo móvel, você será redirecionado
automaticamente para a loja do Google Play, onde é possível fazer download do aplicativo.
OBSERVAÇÃO: Se você receber a notificação Não foi possível localizar o aplicativo para abrir este link, tente abrir o
link de inscrição no navegador web padrão do Android.
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2. Confira seus detalhes da conexão (endereço e porta do servidor do Conector de dispositivo móvel) e clique em
Conectar.
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3. Digite a senha do modo de administrador do ESET Endpoint Security no campo em branco e toque em Enter.
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4. Este dispositivo móvel agora está sendo gerenciado por ERA, toque em Concluir.
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6.1.3.2.19 Interromper gerenciamento (desinstalar agente ERA)
Área de trabalho - Esta tarefa vai remover o agente instalado na máquina onde MDM está instalado.
Móvel - Esta tarefa vai cancelar a inscrição MDM do seu dispositivo móvel.
Depois do dispositivo não ser mais gerenciado (o agente é removido), algumas configurações podem continuar nos
produtos gerenciados.
Recomendamos redefinir algumas configurações (por exemplo, proteção por senha) para as configurações padrão
usando uma política antes do dispositivo ser removido do gerenciamento. Além disso, todas as tarefas sendo
executadas no agente serão abandonadas. O status de execução Em execução, Concluído ou Com falha dessa tarefa
poderá não ser exibido com precisão no console da Web ERA, dependendo da replicação de dados.
1. Se o dispositivo tiver alguma configuração especial que não se deseja manter, define uma política de dispositivo
para voltar as configurações indesejadas para os valores padrão (ou valores desejáveis).
2. Antes de realizar esta etapa recomendamos esperar o suficiente para ter certeza de que as políticas do ponto 1
terminaram a replicação no computador de destino antes de excluir o computador da lista no ERA.
3. Antes de realizar esta etapa recomendamos esperar o suficiente para ter certeza de que as políticas do ponto 2
terminaram a replicação no computador de destino.
OBSERVAÇÃO: As configurações não estão disponíveis para essa tarefa.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.
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Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.

Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
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Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.3 Exportar configuração de produtos gerenciados
A tarefa Exportar configuração de produtos gerenciados é usada para exportar as configurações de componentes
ERA individuais ou produtos de segurança ESET instalados nos clientes.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Configurações
Exportar definições de configuração de produtos gerenciados
Produto - selecione um componente ERA ou produto de segurança cliente par ao qual deseja exportar a
configuração.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
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6.1.3.4 Atribuir tarefa a um grupo
Clique em Admin > Grupos > selecione grupo Estático ou Dinâmico >
Grupo > Nova tarefa

ao lado do grupo selecionado, ou clique em

O mesmo pode ser feito a partir de Computadores, selecione Estático ou Dinâmico e clique em
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>

Nova tarefa

Uma janela de Assistente de nova tarefa de cliente será aberta.

6.1.3.5 Atribuir tarefa a computador(es)
Há três formas de atribuir uma tarefa a um computador.
1. Painel > Computadores com problemas > selecione

Nova tarefa...

2. Computador > selecione o(s) computador(es) usando as caixas de seleção > selecione

Nova tarefa...
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3. Admin> Grupos > selecione computador(es) > botão Tarefas, selecione a ação e clique em

Uma janela de Assistente de nova tarefa de cliente será aberta.
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Nova tarefa...

6.1.3.6 Agendar uma tarefa
Para criar uma tarefa agendada, faça o seguinte:
Vá para Admin> Tarefas de cliente > selecione Tarefas e selecione

Editar... vá para Destino.

Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.

Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.
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Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
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6.1.3.7 Acionadores
Acionadores podem ser usados no ERA Server e em Agentes (clientes).

6.1.4 Tarefas do servidor
Tarefas do servidor podem automatizar trabalhos de rotina. Uma tarefa do servidor pode ter acionadores
configurados, o que significa que a tarefa será executada assim que uma determinada combinação de eventos
acontecer no Servidor ERA.
O servidor ERA pode agendar qualquer uma das tarefas a seguir:
Sincronização de grupo estático atualiza as informações do cliente no grupo para que você trabalhe com dados
atuais.
Implantação do agente distribui o Agente aos computadores do Cliente.
Gerar relatório é usado para gerar relatórios instantaneamente conforme eles são necessários.
OBSERVAÇÃO: Tarefas do servidor não podem ser atribuídas a um cliente ou grupo de cliente específicos.

6.1.4.1 Assistente de tarefa do servidor
Para começar a criar sua nova tarefa, clique em Admin > Tarefas do servidor > Novo.
Básico
Insira informações básicas sobre a tarefa, como o Nome, Descrição (opcional) e Tipo de tarefa. O Tipo de tarefa
define as configurações e comportamento da tarefa. Selecione a caixa de seleção ao lado de Executar tarefa
imediatamente depois de concluir para que a tarefa seja executada automaticamente depois de clicar em Concluir.
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6.1.4.2 Gerenciar tarefas do servidor
As seguintes tarefas do servidor são pré-definidas:
Sincronização de grupo estático atualiza informações do grupo para exibir os dados atuais.
Implantação do agente distribui o Agente aos computadores do Cliente.
Gerar relatório é usado para gerar relatórios conforme eles são necessários.

6.1.4.2.1 Implantação do agente
A implementação remota do Agente ERA é realizada da seção Admin. Use as instruções escritas a seguir ou assista
ao Vídeo de instruções da Base de conhecimento.
OBSERVAÇÃO: Recomendamos que você teste primeiro a implementação do agente em massa no seu ambiente.
Quando estiver funcionando bem, você pode começar com a implementação real nos computadores do cliente.
Além disso, antes de começar a testar a implementação em massa, altere o Intervalo de conexão de agente.
Clique em Tarefa do servidor > Implementação do agente > Nova... para iniciar a configuração de sua nova tarefa.

Básico
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Insira informações básicas sobre a tarefa, como o Nome, Descrição (opcional) e Tipo de tarefa. O Tipo de tarefa
define as configurações e comportamento da tarefa. Selecione a caixa de seleção ao lado de Executar tarefa
imediatamente depois de concluir para que a tarefa seja executada automaticamente depois de clicar em Concluir.
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Configurações
Resolução automática de Agente adequado - se você tiver vários sistemas operacionais (Windows, Linux, Mac OS)
em sua rede, selecione essa opção e essa tarefa localizará automaticamente o pacote apropriado de instalação do
Agente compatível com servidor para cada sistema.
Alvos - clique nessa opção para selecionar os clientes que serão os destinatários dessa tarefa.
Nome de usuário/Senha - o nome de usuário e a senha do usuário com direitos suficientes para realizar uma
instalação remota do Agente.
Nome do host do servidor (opcional) - você pode inserir um nome do host do servidor se for diferente daquele
por parte do cliente e do servidor.
Certificado de mesmo nível/Certificado ERA - esse é o certificado de segurança e a autoridade de certificação da
instalação do Agente. Você pode selecionar o certificado padrão e a autoridade de certificação ou usar certificados
personalizados. Para obter mais informações consulte o capítulo Certificados.
Certificado personalizado - se você usar um certificado personalizado para autenticação, acesse o certificado e o
selecione ao instalar o Agente.
Senha de certificado - senha do certificado, seja a senha que você inseriu durante a instalação do servidor (na
etapa na qual criou uma autoridade de certificação) ou a senha de seu certificado personalizado.

OBSERVAÇÃO: O Servidor ERA pode selecionar automaticamente o pacote de instalação do Agente apropriado para
sistemas operacionais. Para escolher um pacote manualmente, desmarque a opção Resolução automática de Agente
adequado e escolha o pacote que deseja usar a partir da lista dos Agentes disponíveis via repositório ERA.
Destino
Aqui você pode especificar os clientes (computadores individuais ou grupos inteiros) que serão os destinatários
dessa tarefa.
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Clique em Adicionar destinos para exibir todos os grupos estáticos e dinâmicos e seus membros.

Selecione clientes, clique em OK e prossiga para a seção Acionador.
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Acionador - determina qual evento acionará a tarefa.
Acionador agendado - executa a tarefa em um momento selecionado. Você pode agendar essa tarefa uma vez,
repetidamente ou usando uma expressão CRON.
Assim que possível - executa a tarefa assim que o cliente se conectar ao Servidor ESET Remote Administrator e
receber a tarefa. Se a tarefa não puder ser entregue até a Data de expiração, a tarefa será removida da fila; a
tarefa não será excluída, mas não será executada.
Acionador de registro de evento - executa a tarefa com base em eventos especificados aqui. Esse acionador é
acionado quando um determinado evento ocorre em relatórios. Defina tipo de log, operador lógico e critérios
de filtragem que acionarão a tarefa.
Acionador de grupo dinâmico ingressado - esse acionador executa a tarefa quando um cliente ingressar no
grupo dinâmico selecionado na opção Destino. Se um grupo estático ou clientes individuais forem selecionados,
essa opção não estará disponível.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre acionadores, vá para o capítulo Acionadores.
Configurações avançadas - Alternância - a alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma
tarefa for acionada por um evento com frequência recorrente, por exemplo, o Acionador de registro de evento ou o
Acionador de grupo dinâmico ingressado (veja acima). Para obter mais informações, consulte o capítulo Alternância.
Clique em Concluir quando tiver definido os destinatários dessa tarefa e os acionadores que executam a tarefa.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
A implantação do Agente pode ser realizada de diferentes maneiras. Você pode implantar o Agente:
Remotamente - usando uma tarefa de Servidor para implementação em massa do Agente ERA, outra alternativa
seria implantar o Agente usando GPO e SCCM
Localmente - usando o pacote de instalação do Agente ou Instaladores de agente Live, por exemplo, se estiverem
ocorrendo problemas durante a implementação remota
A implantação local pode ser realizada de três maneiras:
Instaladores de agente Live - usando um script gerado do console da Web ERA, você pode distribuir o Instaladores
de agente Live por email ou executá-lo de uma mídia removível (pen drive, etc.)
Instalação auxiliada por servidor - usando o pacote de instalação do Agente, efetua download de certificados do
Servidor ERA automaticamente (método de implementação local recomendado)
Instalação off-line - usando o pacote de instalação do Agente, você deve exportar manualmente certificados e
usá-los nesse método de implementação
A tarefa de servidor Implantação do agente remoto pode ser usada para distribuição em massa do Agente a
computadores cliente. Esse é o método de distribuição mais conveniente, pois pode ser realizado do Web Console
sem a necessidade de implantar o Agente em cada computador manualmente.
O Agente ERA é muito importante, pois soluções de segurança ESET em execução em computadores cliente
comunicam-se com o Servidor ERA exclusivamente por meio do Agente.
OBSERVAÇÃO: Caso você tenha problemas com a implementação do Agente ERA remotamente (a tarefa do Servidor
Implementação do agente falhar) consulte o guia de Solução de problemas.
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6.1.4.2.2 Gerar relatório
A tarefa Gerar relatório é usada para gerar relatórios a partir de modelos de relatório criados ou pré-definidos
anteriormente.

Configurações
Modelo de relatório - Escolha um modelo de relatório da lista.
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Selecione Enviar email ou Salvar em arquivo para obter o relatório gerado.
ENVIAR EMAIL
Para enviar/receber mensagens de email, é preciso configurar as configurações SMTP em Configurações do servidor
> Configurações avançadas.
Mensagem de email
Enviar para - Digite o(s) endereço(s) de email de destinatários dos emails de relatório. Separe endereços
múltiplos com uma vírgula (,). Também é possível adicionar campos CC e BCC, eles funcionam da mesma forma
que para clientes de email.
Assunto - Assunto da mensagem de relatório. Insira um assunto distinto, para que as mensagens chegando
possam ser separadas. Esta é uma configuração opcional, mas recomendamos que ela não fique em branco.
Conteúdo da mensagem - Define o corpo da mensagem do relatório.
Enviar email se o relatório estiver vazio - use esta opção se quiser que o relatório seja enviado mesmo se não
houver dados nele.
Opções de impressão
Clique em Mostrar opções de impressão para exibir as seguintes configurações:
Formato de saída - selecione o formato de arquivo apropriado. O relatório gerado será anexado à mensagem e
poderá ser impresso posteriormente.
Idioma de saída - selecione o idioma da mensagem. O idioma padrão tem como base o idioma selecionado do
console da Web ERA.
Tamanho de página/resolução/Orientação do papel/Formato colorido/Unidades de margem/Margens - essas
opções são relevantes se você quiser imprimir o relatório. Selecione as opções apropriadas com base em suas
preferências de impressão. Essas opções aplicam-se somente a formato PDF e PS, não ao formato CSV.
OBSERVAÇÃO: A tarefa Gerar relatório permite que você selecione a partir de vários formatos de arquivo de saída.
Selecionar CSV faz com que os valores de data e hora no seu relatório sejam armazenados no formato UTC. Quando
você seleciona uma das duas opções restantes de saída (PDF, PS) o relatório vai usar o horário local do servidor.
SALVAR EM ARQUIVO
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Opções de arquivo
Caminho de arquivo relativo - O relatório será gerado em um diretório específico, por exemplo:
C:\Users\All Users\ESET\RemoteAdministrator\Server\Data\GeneratedReports\
Salvar arquivo se o relatório estiver vazio - use esta opção se quiser que o relatório seja salvo mesmo se não
houver dados nele.
Opções de impressão
Clique em Mostrar opções de impressão para exibir as seguintes configurações:
Formato de saída - selecione o formato de arquivo apropriado. O relatório gerado será anexado à mensagem e
poderá ser impresso posteriormente.
Idioma de saída - selecione o idioma da mensagem. O idioma padrão tem como base o idioma selecionado do
console da Web ERA.
Tamanho de página/resolução/Orientação do papel/Formato colorido/Unidades de margem/Margens - essas
opções são relevantes se você quiser imprimir o relatório. Selecione as opções apropriadas com base em suas
preferências de impressão. Essas opções aplicam-se somente a formato PDF e PS, não ao formato CSV.
OBSERVAÇÃO: A tarefa Gerar relatório permite que você selecione a partir de vários formatos de arquivo de saída.
Selecionar CSV faz com que os valores de data e hora no seu relatório sejam armazenados no formato UTC. Quando
você seleciona uma das duas opções restantes de saída (PDF, PS) o relatório vai usar o horário local do servidor.
Acionadores
Selecione um acionador existente para esta tarefa ou crie um novo acionador. Também é possível Remover ou
Modificar um acionador selecionado.
Resumo
Todas as opções configuradas são exibidas aqui. Revise as configurações e clique em Concluir se elas estiverem ok.
A tarefa agora foi criada e está pronta para ser usada.
OBSERVAÇÃO: O Ubuntu Server Edition precisa do X Server e o xinit instalados para uma função correta da
Impressora de Relatórios (Relatório PDF).
sudo apt-get install server-xorg
sudo apt-get install xinit
startx
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6.1.4.2.3 Sincronização de grupo estático
A tarefa Sincronização de grupo estático vai pesquisar sua rede (Active Directory, Mac open Directory, LDAP, rede
local) em busca de computadores e colocá-los em um grupo estático. Se você selecionar Sincronizar com o Active
Directory durante a Instalação do servidor, os computadores encontrados são adicionados ao grupo Todos.
Clique em Admin > Tarefa do servidor >Sincronização de grupo estático> Novo... para iniciar a configuração de sua
nova tarefa.
Básico
Insira informações básicas sobre a tarefa, como o Nome, Descrição (opcional). O Tipo de tarefa define as
configurações e comportamento da tarefa. Selecione a caixa de seleção ao lado de Executar tarefa imediatamente
depois de concluir para que a tarefa seja executada automaticamente depois de clicar em Concluir.

Configurações
Nome do grupo estático - Este grupo será a raiz do computador sincronizado.
Objeto a sincronizar - Ou Computadores e grupos ou Apenas Computadores.
Processamento de colisão na criação de computador - Se a sincronização adicionar computadores que já são
membros do grupo estático, é possível selecionar um método de solução de conflito: Ignorar (computadores
sincronizados não serão adicionados), Mover (Novos computadores serão movidos a um subgrupo) ou Duplicar
(Novos computadores serão adicionados com um nome diferente).
Processamento de extinção de computador - Se um computador não existir mais, você pode Remover este
computador ou Ignorar.
Modo de sincronização:
Active Directory/Open diretório/LDAP - digite as Informações de conexão com o servidor básicas (nome do
servidor, Login, Senha).
Rede MS Windows - Insira um Grupo de trabalho a ser usado e o usuário com suas credenciais (Login e senha).
VMware - Insira o nome de host ou endereço IP e credenciais usadas para acessar o VMWare vCenter Server.
Configurações de conexão do servidor:
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Servidor - Digite o nome do servidor ou endereço IP do seu controlador de domínio.
Login - Digite as credenciais de login para seu controlador de domínio no formato domínio\nome de usuário.
Senha - Digite a senha usada para fazer login no seu controlador de domínio.
Usar Parâmetros LDAP - Se quiser usar o LDAP, selecione a caixa de seleção Usar LDAP em vez do Active
Directory e insira atributos específicos correspondentes ao seu servidor, ou selecione uma Pré-seleção clicando
em Personalizar... e os atributos serão preenchidos automaticamente.
Configurações de sincronização:
Nome diferenciado - Caminho (Nome diferenciado) para o nó na árvore do Active Directory. Deixar essa opção
vazia vai sincronizar toda a árvore AD.
Nome(s) diferenciado(s) excluído(s) - Você pode escolher excluir (ignorar) nós específicos na árvore do Active
Directory.
Ignorar computadores desativados (somente no Active Directory) - É possível selecionar para ignorar os
computadores desativados no active directory, a tarefa vai pular esses computadores.
Acionadores
Selecione um acionador existente para esta tarefa ou crie um novo acionador. Também é possível Remover ou
Modificar um acionador selecionado.
Resumo
Revise as informações de configuração exibidas aqui e, se estiverem ok, clique em Concluir. A tarefa agora foi criada
e está pronta para ser usada.
Apenas computadores Windows são destinatários por padrão. Se você tem computadores Linux no seu domínio
Windows e quer que eles também sejam os destinatários dessa tarefa, torne-os visíveis primeiro. Computadores
Linux em um domínio Windows não exibem nenhum texto em ADUC (Active Directory de Usuários e computadores)
Propriedades do computador, então essas informações devem ser inseridas manualmente.

6.1.4.2.4 Sincronização de grupo estático - Computadores Linux
Um computador Linux colocado em um domínio Windows não exibe nenhum texto no Active Directory de Usuários e
Computadores (ADUC) em Propriedades do computador, portanto é preciso inserir o texto manualmente.
Verifique os Pré-requisitos de servidor e os pré-requisitos a seguir:
Os computadores Linux estão no Active Directory.
O controlador de domínio tem um servidor DNS instalado.
Editar ADSI está instalado.
1. Abra um prompt de comando e execute adsiedit.msc
2. Vá para Ação > Conectar a. A janela de configurações de conexão será exibida.
3. Clique em Selecionar um contexto de nomeação bem conhecido.
4. Abra a caixa de combo abaixo e selecione o contexto de nomeação Padrão.
5. Clique em OK - o valor ADSI na esquerda deve ser o nome do seu controlador de domínio - Contexto de nomeação
padrão (seu controlador de domínio).
6. Clique no valor ADSI e expanda seu subgrupo.
7. Clique no subgrupo e vá para o CN (Nome comum) ou OU (Unidade organizacional) onde os computadores Linux
são exibidos.
8. Clique no nome de host do computador Linux e selecione Propriedades do menu de contexto. Vá para o
parâmetro dNSHostName e clique em Editar.
9. Altere o valor <not set> para um texto válido (por exemplo, ubuntu.TEST).
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10.Clique em OK > OK. Abra ADUC e selecione as propriedades do computador Linux - o novo texto deve ser exibido
aqui.

6.1.4.3 Agendamento de tarefa do servidor
O acionador agendado vai executar a tarefa com base nas configurações de data e hora. A tarefa pode ser agendada
para ser executada uma vez, de forma repetitiva ou na expressão CRON.

6.1.4.4 Reutilizar acionador na tarefa do servidor
A reutilização de um acionador de servidor significa que o mesmo acionador (circunstância/evento) é capaz de
iniciar várias tarefas (ações) ao mesmo tempo.
Por exemplo, considere uma situação onde o usuário ERA precisa gerar dois relatórios periódicos mensais
diferentes ao mesmo tempo. Siga as etapas abaixo para reutilizar o acionador do primeiro relatório para criar o
segundo.
1. Criar a primeira tarefa de relatório gerado com um acionador mensal agendado atribuído.
2. Comece a configurar a segunda tarefa de Gerar relatório com um relatório diferente.
3. Na tela Acionadores do assistente de criação de tarefas, clique em Adicionar existente. A lista de acionadores
existentes será exibida.
4. Escolha o mesmo acionador programado mensal que foi usado para a primeira tarefa Gerar relatório.
5. Salvar a tarefa. Após essas etapas, dois relatórios diferentes serão gerados a cada mês, ao mesmo tempo.
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6.1.4.5 Acionadores
Os acionadores são basicamente sensores que reagem a certos eventos de maneira pré-definida. Eles são usados
para executar uma ação (na maioria dos casos, para executar uma tarefa). Eles podem ser ativados pela Agenda
(eventos com tempo) ou quando ocorrer um determinado evento do sistema.
Um acionador executa todas as funções atribuídas ao acionador no momento em que o acionador é ativado. O
acionador não executa tarefas recém-atribuídas imediatamente, elas são executadas assim que o acionador é
disparado. A sensibilidade do acionador em relação a eventos pode ser reduzida ainda mais usando a alternância.
Tipos de acionador do servidor:
Membros do grupo dinâmico alterados - Este acionador é invocado quando o conteúdo do Grupo dinâmico for
alterado. Por exemplo, se os clientes entrarem ou saírem de um Grupo dinâmico chamado Infectado.
Tamanho do grupo dinâmico alterado de acordo com o grupo comparado - Este acionador é invocado quando o
número de clientes em um Grupo Dinâmico observado for alterado de acordo com um grupo de comparação
(estático ou dinâmico). Por exemplo, se mais de 10% de todos os computadores estiverem infectadas (o grupo
Todos em comparação com o grupo Infectado).
Tamanho do grupo dinâmico alterado de acordo com o limite - Este acionador é invocado quando o número de
clientes em um grupo dinâmico se torna superior ou inferior ao limite especificado. Por exemplo, se mais de 100
computadores estiverem no grupo infectado.
Tamanho do grupo dinâmico alterado ao longo do período - Este acionador é invocado quando o número de
clientes em um grupo dinâmico é alterado em um período de tempo determinado. Por exemplo, se o número de
computadores no grupo infectado aumentar 10% em uma hora.
Acionador de registro de evento - Esse acionador é acionado quando um determinado evento ocorre em
relatórios. Por exemplo, se há uma ameaça no relatório da rastreamento.
Acionador agendado - Esse acionador é invocado em uma determinada data e hora.
Servidor iniciado - É invocado quando o servidor inicia. Por exemplo, este acionador é usado para a tarefa de
Sincronização de Grupo estático.
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6.1.4.5.1 Alternância
Sob circunstâncias definidas, a Alternância pode impedir que um acionador seja ativado. Condições baseadas em
tempo têm precedência sobre condições estatísticas.
Se qualquer uma das condições for realizada, todas as informações de estado de todos os observadores são
redefinidas (as observações começam de 0). Isso vale para condições baseadas em tempo e também para condições
estatísticas. As informações de estado para os observadores não é persistente, elas são redefinidas mesmo se o
agente ou servidor for reiniciado.
Qualquer modificação feita a um acionador faz com que seu status seja redefinido.
Existem várias maneiras de controlar o acionamento:
Estatística
Acionadores estatísticos são ativados com base em qualquer combinação dos seguintes parâmetros:
S1: O acionador deve ser acionado a cada N ocorrências do evento acionador (módulo N) começando com o
último evento de uma série (por exemplo, desde o início, aguardar o Nº evento)
S2: Acionar se N eventos ocorrerem dentro de um tempo X (o tempo pode ser escolhido a partir de um
conjunto pré-definido) [N <= 100] no sentido flutuante total - apenas a contagem de eventos durante o último
tempo X é levada em conta. Acionar o acionador provoca uma redefinição do buffer
S3: N eventos com o símbolo único S ocorrem [N <= 100] em uma fileira. O buffer é redefinido se o acionador
for disparado e se já houver um evento em buffer. O buffer está no modo "janela flutuante" - fila FIFO. O novo
símbolo é comparado com cada símbolo no buffer.
Observação: Um valor faltando (n/a) é considerado como não único e, portanto, o buffer é redefinido
desde a última execução
Estas condições podem ser combinadas com o operador AND (todos os definidos devem ser satisfeitos) ou o
operador OR (o que ocorrer primeiro).
Com base em tempo
Todas as condições a seguir devem ser cumpridas simultaneamente (se definido):
T1: O acionador pode ser executado dentro do intervalo de tempo X. O intervalo é dado como uma série
repetida de tempos marginais (por exemplo, entre 13:00 - 14:00 OR 17:00 - 23:30)
T2: O acionador pode ser executado no máximo uma vez a cada X tempo.
Propriedades adicionais
Como afirmado acima, nem todos os eventos ativarão um acionador. Ações realizadas para eventos que não ativam
podem ser:
Se houver mais de um evento ignorado, agrupar os últimos N eventos em um (armazenar dados de marcações
suprimidas) [N <= 100]
para N == 0, apenas o último evento é processado (N significa comprimento do histórico, o último evento
sempre é processado)
Todos os eventos sem ativação são mesclados (mesclando a última marcação com N marcações de histórico)
Exemplos:
S1: Critério de ocorrências (permitir a cada 3ª marcação)
Hora 0 01 02 03 04 05 06
0
Marca
x x
ções
S1

300

x
1

x

x

x
1

x

acionador é
modificado

07 08 09 10 11 12 13 14

x x

x
1

x

x

15
x
1

S2: Critério de ocorrências dentro do tempo (permitir se 3 marcações ocorrerem dentro de 4 segundos)
Hora

acionador é
modificado

00 01 02 03 04 05 06

Marca
x
ções

x

x

S2

x

07 08 09 10 11 12 13

x

x

x

x

1

x

x

1

S3: Critério para valores de símbolos únicos (permitir se 3 valores únicos estiverem em uma fileira)
Hora

acionador é
modificado

00 01 02 03 04 05 06

Valor A

B

B

C

S3

07 08 09 10 11 12 13

D G H

J

K n/a L M N N

1

1

S3: Critério para valores de símbolos únicos (permitir se 3 valores únicos existirem desde a última marcação)
Hora

00 01 02 03 04 05 06

Valor A

B

B

C

S3

07

acionador é
modificado

08 09 10 11 12 13 14

D G H Eu

1

J

K n/a L M N N

1

1

T1: Permitir uma marcação em determinados intervalos de tempo (permitir todos os dias a partir das 08:10, duração
de 60 segundos)
Hora

acionador é
modificado

8:09:50 8:09:59 8:10:00 8:10:01

Marc
ações

x

x

T1

8:10:59 8:11:00 8:11:01

x

x

x

1

1

1

x

x

Este critério não tem estado, portanto as alterações de acionador não têm efeito sobre os resultados.
T2: Permitir uma única marcação em um intervalo de tempo (permitir no máximo uma vez a cada 5 segundos)
Hora

Marca
x
ções
T2

acionador é
modificado

00 01 02 03 04 05 06
x

x

x

1

07 08 09 10 11 12 13

x

x

1

1

x

x

x

x

1

Combinação S1 + S2
S1: a cada 5ª marcação
S2: 3 marcações em 4 segundos
Hora 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Marca
x x
ções
S1

x

x

x

x

x

x

x

x

x
1
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S2

1

1

Result
ado

1

1

1
1

O resultado é listado como: S1 (lógico or) S2
Combinação S1 + T1
S1: Permitir a cada 3ª marcação
T1: Permitir todos os dias a partir das 8:08, duração de 60 segundos
Hora: 8:07:50 8:07:51 8:07:52 8:07:53 8:08:10 8:08:11 8:08:19 8:08:54 8:08:55 8:09:01
Marca
ções

x

x

x

S1

x

x

x

1

x

x

x

1

T1

1

1

1

Resul
tado

x

1

1

1

1

1

O resultado é listado como: S1 (lógico and) T1
Combinação S2 + T1
S2: 3 marcações em 10 segundos
T1: Permitir todos os dias a partir das 8:08, por uma duração de 60 segundos
Hora: 8:07:50 8:07:51 8:07:52 8:07:53 8:08:10 8:08:11 8:08:19 8:08:54 8:08:55 8:09:01
Marca
ções

x

x

S2

x

x

1

1

x

x

x

x

x

x

1

T1

1

1

1

1

Resul
tado

1

1

1

O resultado é listado como: S2 (lógico and) T1.
Observe que o estado do S2 é redefinido apenas quando o resultado global é 1.
Combinação S2 + T2
S2: 3 marcações em 10 segundos
T2: Permitir no máximo uma vez a cada 20 segundos
Hora: 00 01 02 03 04 05 06 07 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Marca
x x
ções
S2
T2
Result
ado

x
1

1 1

x

x

x

x

x

1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

x

x

O resultado é listado como: S2 (lógico and) T2.
Observe que o estado do S2 é redefinido apenas quando o resultado global é 1.
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6.1.4.5.1.1 O acionador é muito sensível
Use as mesmas condições de alternância exibidas na seção O acionador é ativado muitas vezes deste guia.

6.1.4.5.2 Assistente de acionador do servidor
Acionadores são criados e gerenciados na guia Admin > Tarefas do servidor > Acionadores. Selecione Tipo de
acionador > Novo acionador.

6.1.4.5.3 Gerenciar acionadores do servidor
Para gerenciar os Acionadores do servidor, na guia Admin clique em Tarefas do servidor > Acionadores, selecione o
Tipo de acionador e clique em Editar.
Básico
Defina um nome para seu acionador, também é possível inserir uma descrição do acionador se quiser.
Configurações
Selecione um tipo de acionador. Tipo de acionador define o método usado para ativar o acionador. Selecione um
Acionador de registro de evento e continue.
Selecione um Tipo de relatório. Esse acionador é ativado quando um determinado evento ocorre neste relatório.
Define qual evento deve acontecer para ativar o acionador. Selecione um operador lógico para filtrar os eventos.
Nesse exemplo, selecionamos AND (Todas as condições precisam ser verdadeiras).
Se precisar adicione um filtro a partir da lista (como evento) e selecione o operador lógico para o string
personalizado.
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Selecione um operador lógico no menu Operação.
AND - todas as condições precisam ser verdadeiras.
OR - pelo menos uma condição precisa ser verdadeira.
NAND - pelo menos uma condição precisa ser falsa.
NOR - Todas as condições precisam ser falsas.
Configurações avançadas - Alternância
Especifique o número de marcações a agregar. Isto vai definir quantas marcas (compatibilidades com o acionador)
são necessárias para ativar o acionador. Para informações mais específicas, consulte o capítulo Alternância.
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Resumo
Revise as configurações do seu novo acionador, faça os ajustes e clique em Concluir. Seu acionador agora foi salvo
no servidor e está pronto para ser usado. Também é possível exibir os acionadores criados por você na lista da
direita. Para editar ou excluir o acionador, apenas clique no acionador na lista e selecione a ação adequada a partir
do menu de contexto. Para excluir vários acionadores de uma vez, selecione a caixa de seleção ao lado dos
acionadores que deseja remover e clique em Excluir.

6.1.4.5.3.1 O acionador é ativado muitas vezes
Se quiser ser notificado com menos frequência, considere as sugestões a seguir:
Se o usuário quiser reagir apenas se houver mais eventos, e não um único, consulte a condição estatística S1
em Alternância.
Se o acionador deve ser ativado apenas quando um agrupamento de eventos acontecer, siga a condição
estatística S2 de Alternância.
Quando eventos com valores indesejados devem ser ignorados, consulte a condição estatística S3 em
Alternância.
Quando eventos fora dos horários relevantes (por exemplo, do horário comercial) tiverem que ser ignorados,
consulte a condição baseada em tempo T1 em Alternância.
Para definir um tempo mínimo entre disparos de acionador, use a condição baseada em tempo T2 em
Alternância.
OBSERVAÇÃO: As condições também podem ser combinadas para formar cenários de alternância mais complexos.
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6.1.4.5.3.2 Expressão CRON
Uma expressão CRON é usada para configurar instâncias específicas de um acionador. É uma string composta de 7
subexpressões (campo) que representam valores individuais da agenda. Esses campos são separados por um espaço
e só podem ter qualquer um dos valores permitidos com várias combinações.
Nome

Requerido

Valor

Caracteres especiais permitidos

Segundos

Sim

0-59

,-*/

Minutos

Sim

0-59

,-*/

Horas

Sim

0-23

,-*/

Dia do mês

Sim

1-31

,-*/ L W C

Mês

Sim

0-11 ou JAN-DEZ

,-*/

Dia da semana

Sim

1-7 ou DOM-SAB

,-*/ L C #

Ano

Não

vazio ou 1970-2099

,-*/

Exemplos estão disponíveis aqui.

6.1.4.5.4 Gerenciar sensibilidade do acionador
A alternância é usada para restringir uma tarefa de ser executada se uma tarefa for acionada por um evento
recorrente com frequência. Sob certas circunstâncias, a Alternância pode impedir que um acionador seja ativado. Se
qualquer uma das condições definidas for realizada, as informações empilhadas de todos os observadores são
redefinidas (a contagem começa de 0). Essas informações também são reiniciadas se o Agente ou Servidor ERA
forem reiniciados. Todas as modificações feitas em um acionador redefinem seu status.
Condições de alternância baseadas em tempo têm precedência sobre condições estatísticas. Recomendamos usar
apenas uma condição estatística e várias condições baseadas em tempo. Várias condições estatísticas podem ser
uma complicação desnecessária e podem alterar os resultados de acionador.
Condições estatísticas
As condições estatísticas podem ser combinadas usando o AND operador lógico (todas as condições devem ser
cumpridas) ou com um operador lógico OU (a primeira condição cumprida aciona a ação).
Condições com base em tempo
Todas as condições configuradas devem ser cumpridas para acionar um evento. Os critérios de alternância são
focados no momento quando o evento ocorreu.
Agregação
Número de marcações a agregar - Número de marcações (quantas vezes um acionador é realizado) necessárias
para ativar o acionador. O acionador é impedido de ativar até que este número seja alcançado. Por exemplo, com
isto definido para 100, se 100 ameaças forem detectadas, você não vai receber 100 notificações, apenas uma
notificação contendo 100 ameaças. Se 200 ameaças forem detectadas, apenas as 100 últimas ameaças estarão
incluídas na notificação.
Critérios com base em tempo
Agregar invocações durante período de tempo - Você pode permitir uma marcação a cada X segundos. Se você
configurar esta opção para 10 segundos e durante este tempo 10 invocações acontecerem, apenas 1 será contada.
Intervalos de tempo - Permite marcações apenas dentro do período de tempo definido. É possível adicionar vários
intervalos de tempo na lista, eles serão organizados de forma cronológica.
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Critérios estatísticos
Aplicação de critérios estatísticos - Esta opção define o método pelo qual os critérios estatísticos serão avaliados.
Ou todos eles devem ser cumpridos (AND), ou pelo menos um (OR).
Acionado a cada nº. de ocorrências - Permite apenas cada X marcação (combinação). Por exemplo, se o valor for
10, apenas a 10ª marcação vai contar.
Nº de ocorrências em um período de tempo - Permite apenas marcações dentro do período de tempo definido.
Isso definirá a frequência. Por exemplo, permitir a execução da tarefa se o evento for detectado 10x em uma hora.
o Período de tempo - Define o período de tempo para a opção descrita acima.
Número de eventos com símbolo - Registra uma marcação (acerto) se X eventos com um símbolo específico forem
realizados. Por exemplo, se o valor for 10, uma marcação será contada a cada 10ª instalação de um determinado
aplicativo.
o Aplica-se quando o número de eventos - Insira um número de eventos seguidos depois da última marcação
para contar como outra marcação. Por exemplo, digite 10 e uma marcação será contada depois de 10 eventos da
última marcação.
Aplica-se quando o número de eventos - O acionador é aplicado quando as marcações são ou Recebido em
sequência(a execução do acionador não é levada em conta) ou Recebido desde última execução de acionador
(quando o acionador é executado, o número é redefinido como 0).
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6.1.5 Notificações
Notificações são essenciais para manter o controle do estado geral da sua rede. Quando um novo evento ocorre
(com base na sua configuração), você será notificado através de um método definido (uma interceptação SNMP ou
mensagem por email), e você pode responder de acordo.
Todos os modelos de notificação são exibidos na lista, e é possível filtrá-los com base no Nome ou Descrição.
Clique em Adicionar Filtro para adicionar critérios de filtragem e/ou inserir uma string no campo Nome/
Notificação.
Selecionar uma notificação existente dá a opção de Editar ou Excluir completamente a notificação.
Para criar uma nova notificação, clique em Nova notificação na parte inferior da página.
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6.1.5.1 Assistente de notificações
Básico
Contém o Nome e Descrição da notificação. Isso é importante para filtrar várias notificações, o filtro está localizado
no topo da página de Notificação.
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Modelo de notificação

Grupo dinâmico existente - Um grupo dinâmico existente será usado para gerar notificações. Selecione um Grupo
dinâmico da lista e clique em OK.
Tamanho do grupo dinâmico alterado de acordo com o grupo comparado - Se o número de clientes em um Grupo
Dinâmico observado for alterado de acordo com um grupo de comparação (estático ou dinâmico), a notificação será
invocada.Outro modelo de registro de evento - Esta opção é usada para as notificações não associadas a um grupo
dinâmico, e sim baseadas em eventos de sistema filtrados do registro do evento. Selecione um Tipo de relatório no
qual a notificação será baseada e um Operador lógico para filtros.
Estado rastreado - Esta opção notifica alterações no estado do objeto usando os filtros definidos pelo usuário.
Configuração
Notificar toda vez que o conteúdo do Grupo dinâmico mudar - Ative para ser notificado de qualquer alteração
quando um membro for adicionado, removido ou alterado em um Grupo dinâmico.
Período de tempo da notificação - Define o período de tempo (em minutos, horas ou dias) para a comparação com o
novo estado. Por exemplo, há sete dias havia 10 clientes com produtos de segurança desatualizados, mas o Limite
(veja abaixo) estava definido como 20. Se o número de clientes com um produto de segurança desatualizado chegar
a 30, você será notificado.
L - Define um limite que vai acionar o envio de uma notificação. Você pode definir um número de clientes ou uma
porcentagem de clientes (membros do grupo dinâmico).
Mensagem gerada - Esta é uma mensagem pré-definida que vai aparecer na notificação. Ele contém configurações
definidas em forma de texto.
Mensagem - Além da mensagem pré-definida, é possível adicionar uma mensagem personalizada (ela irá aparecer
no final da mensagem pré-definida acima). Isto é opcional, mas é recomendado para uma melhor filtragem de
notificações.
OBSERVAÇÃO: As opções de configuração podem ter especificações diferentes com diferentes modelos de
notificação.
Configurações avançadas - Alternância
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Critérios com base em tempo
Especifique o número de marcações a agregar. Isto vai definir quantas marcas (compatibilidades com o acionador)
são necessárias para ativar o acionador. Para informações mais específicas, consulte o capítulo Alternância.
Critérios estatísticos
Aplicação de critérios estatísticos - Esta opção define o método pelo qual os critérios estatísticos serão avaliados.
Ou todos eles devem ser cumpridos (AND), ou pelo menos um (OR).
Acionado a cada nº. de ocorrências - Permite apenas cada X marcação (combinação). Por exemplo, se o valor for
10, apenas a 10ª marcação vai contar.
Nº de ocorrências em um período de tempo - Permite apenas marcações dentro do período de tempo definido.
Isso definirá a frequência. Por exemplo, permitir a execução da tarefa se o evento for detectado 10x em uma
hora. Período de tempo - Define o período de tempo para a opção descrita acima.
Número de eventos com símbolo - Permite uma marcação (acerto) se X eventos com um símbolo específico forem
realizados. Por exemplo, se o valor for 10, uma marcação será contada a cada 10ª instalação de um determinado
software. Aplica-se quando o número de eventos - Insira um número de eventos seguidos depois da última
marcação para contar como outra marcação. Por exemplo, digite 10 e uma marcação será contada depois de 10
eventos da última marcação.
Aplica-se quando o número de eventos - O acionador é aplicado quando as marcações são ou Recebido em
sequência(a execução do acionador não é levada em conta) ou Recebido desde última execução de acionador
(quando o acionador é executado, o número é redefinido como 0).
Distribuição
Assunto - Assunto da mensagem que contém a notificação. Isto é opcional, mas também é recomendado para uma
melhor filtragem ou ao criar regras para classificar as mensagens de notificação.
Distribuição
Enviar interceptação SNMP - Envia uma interceptação SNMP. A interceptação SNMP notifica o servidor usando
uma mensagem SNMP não solicitada. Para mais informações, consulte Como configurar um Serviço de
interceptação SNMP.
Enviar email - Envia uma mensagem de email com base em suas configurações de email.
Endereços de email - Insira os endereços de email dos destinatários das mensagens de notificação separe
endereços múltiplos com uma vírgula (",").
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6.1.5.2 Gerenciar notificações
As notificações são gerenciadas no guia Admin. Selecione uma notificação e clique em Editar Notificação.

Básico
Você pode alterar o Nome de notificação e a Descrição. Isso é importante para filtrar várias notificações.
Modelo de notificação
Grupo dinâmico existente - Um grupo dinâmico existente será usado para gerar notificações. Selecione um Grupo
dinâmico da lista e clique em OK.
Tamanho do grupo dinâmico alterado de acordo com o grupo comparado - Se o número de clientes em um Grupo
Dinâmico observado for alterado de acordo com um grupo de comparação (estático ou dinâmico), a notificação será
invocada.
Outro modelo de registro de evento
Esta opção é usada para as notificações não associadas a um grupo dinâmico, e sim baseadas em eventos de sistema
filtrados do registro do evento. Selecione um Tipo de relatório no qual a notificação será baseada e um Operador
lógico para filtros.
Estado rastreado - Esta opção notifica alterações no estado do objeto usando os filtros definidos pelo usuário.
OBSERVAÇÃO:Você pode alterar o Estado rastreado e + Adicionar filtro ou Operador lógico para filtros.
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Configuração
Notificar toda vez que o conteúdo do Grupo dinâmico mudar - Ative para ser notificado de qualquer alteração
quando um membro for adicionado, removido ou alterado em um Grupo dinâmico.
Período de tempo da notificação - Define o período de tempo (em minutos, horas ou dias) para a comparação com o
novo estado. Por exemplo, há sete dias havia 10 clientes com produtos de segurança desatualizados, mas o Limite
(veja abaixo) estava definido como 20. Se o número de clientes com um produto de segurança desatualizado chegar
a 30, você será notificado.
L - Define um limite que vai acionar o envio de uma notificação. Você pode definir um número de clientes ou uma
porcentagem de clientes (membros do grupo dinâmico).
Mensagem gerada - Esta é uma mensagem pré-definida que vai aparecer na notificação. Ele contém configurações
definidas em forma de texto.
Mensagem - Além da mensagem pré-definida, é possível adicionar uma mensagem personalizada (ela irá aparecer
no final da mensagem pré-definida acima). Isto é opcional, mas é recomendado para uma melhor filtragem de
notificações e para uma visão geral.
OBSERVAÇÃO: As opções disponíveis dependem do modelo de notificação selecionado.
Configurações avançadas - Alternância
Critérios baseados em tempo
Especifique o número de marcações a agregar. Isto vai definir quantas marcas (compatibilidades com o acionador)
são necessárias para ativar o acionador. Para informações mais específicas, consulte o capítulo Alternância.
Critérios estatísticos
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Aplicação de critérios estatísticos - Esta opção define o método pelo qual os critérios estatísticos serão avaliados.
Ou todos eles devem ser cumpridos (AND), ou pelo menos um (OR).
Acionado a cada nº. de ocorrências - Permite apenas cada X marcação (combinação). Por exemplo, se o valor for
10, apenas a 10ª marcação vai contar.
Nº de ocorrências em um período de tempo - Permite apenas marcações dentro do período de tempo definido.
Isso definirá a frequência. Por exemplo, permitir a execução da tarefa se o evento for detectado 10x em uma
hora. Período de tempo - Define o período de tempo para a opção descrita acima.
Número de eventos com símbolo - Permite uma marcação (acerto) se X eventos com um símbolo específico forem
realizados. Por exemplo, se o valor for 10, uma marcação será contada a cada 10ª instalação de um determinado
software. Aplica-se quando o número de eventos - Insira um número de eventos seguidos depois da última
marcação para contar como outra marcação. Por exemplo, digite 10 e uma marcação será contada depois de 10
eventos da última marcação.
Aplica-se quando o número de eventos - O acionador é aplicado quando as marcações são ou Recebido em
sequência(a execução do acionador não é levada em conta) ou Recebido desde última execução de acionador
(quando o acionador é executado, o número é redefinido como 0).
Distribuição
Assunto - Assunto da mensagem que contém a notificação. Isto é opcional, mas também é recomendado para uma
melhor filtragem ou ao criar regras para classificar as mensagens.
Distribuição
Enviar interceptação SNMP - Envia uma interceptação SNMP. A interceptação SNMP notifica o servidor usando
uma mensagem SNMP não solicitada. Para mais informações, consulte Como configurar um Serviço de
interceptação SNMP.
Enviar email - Envia uma mensagem de email com base em suas configurações de email.
Endereços de email - Insira os endereços de email dos destinatários das mensagens de notificação separe
endereços múltiplos com uma vírgula (",").

6.1.5.3 Como configurar um Serviço de interceptação SNMP
Para receber mensagens SNMP com sucesso, o serviço de intercepção SNMP precisa estar configurado.
Etapas de configuração de acordo com o sistema operacional
Windows
Linux
WINDOWS
Pré-requisitos
O serviço do Protocolo de gerenciamento de rede simples deve ser instalado na máquina onde o Servidor ERA
está instalado, assim como na máquina onde o software de intercepção SNMP será instalado.
Ambos os computadores (acima) devem estar na mesma subrede.
O serviço SNMP deve ser configurado no computador do Servidor ERA.
Configuração de Serviço SNMP (Servidor ERA)
Pressione a tecla Windows + R para abrir uma caixa de diálogo, digite Services.msc no campo Abrir e pressione
Enter. Pesquise pelo Serviço SNMP.
Abra a guia Bloqueios, digite público no campo Nome da comunidade e clique em Adicionar na lista.
Clique em Adicionar, digite o Nome do host, endereço IP ou IPX do computador onde o software de bloqueio
SNMP está instalado no campo adequado e clique em Adicionar.
Continuar para a guia Segurança. Clique em Adicionar para exibir a janela de Configuração de serviço SNMP.
Digite público no campo Nome da comunidade e clique em Adicionar. Os direitos serão definidos para SOMENTE
LEITURA, e isso é ok.
Certifique-se de que Aceitar pacotes SNMP de qualquer host está selecionado e clique em OK para confirmar. O
serviço SNMP não é configurado.
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Configuração de software de interceptação SNMP (cliente)
O serviço SNMP será instalado e não precisa ser configurado.
Instale o Gerenciador AdRem SNMPou o AdRem NetCrunch.
Gerenciador AdRem SNMP: Inicie o aplicativo e selecione Criar nova lista de nó SNMP. Clique em Sim para
confirmar.
Verifique o endereço de rede da sua subrede (exibida nesta janela). Clique em OK para pesquisar na sua rede.
Espere a pesquisa terminar, os resultados de pesquisa serão exibidos na janela Resultados da pesquisa. O
endereço IP do servidor ERA deve ser exibido nesta lista.
Selecione o endereço IP do servidor e clique em OK. Seu endereço de servidor é exibido na seção Nós.
Clique em Bloquear receptor parado e selecione Iniciar. Intercepção do receptor iniciada será exibido. Agora você
pode receber mensagens SNMP por seu servidor ERA.
LINUX
1. Instale o pacote do snmpd ao executar um dos comandos a seguir:
apt-get install snmpd snmp (di s tri bui ções Debi a n, Ubuntu)
yum install net-snmp (Di s tri bui ções Red-Ha t, Fedora )

2. Abra o arquivo /etc/default/snmpd e faça as edições de atributo a seguir:
#SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'

Adicionar # vai desativar esta linha completamente.
SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid -c /etc/snmp/snmpd.conf'

Adicione esta linha para o arquivo.
TRAPDRUN=yes

Altere o atributo do trapdrun para yes.
3. Criar um backup do arquivo snmpd.conf original. O arquivo será editado mais tarde.
mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.original

4. Crie um novo arquivo snmpd.conf e adicione essas linhas:
rocommunity public
syslocation "Testing ERA6"
syscontact admin@ERA6.com

5. Abra o arquivo /etc/snmp/snmptrapd.conf e adicione a linha a seguir no final do arquivo:
authCommunity log,execute,net public

6. Digite o seguinte comando para iniciar os serviços do gerenciador SNMP e fazer o registro em relatório de
intercepções realizadas:
/etc/init.d/snmpd restart

ou
service snmpd restart

7. Para verificar se a intercepção está funcionando e coletando as mensagens, execute o comando a seguir:
tail -f /var/log/syslog | grep -i TRAP

6.1.6 Certificados
Um certificado autentica os dados trocados em comunicações entre o servidor ERA e o Agente porque o servidor ERA
também se comunica através de um Agente.
Criar um novo Certificado usando a Autoridade de Certificação ERA
Criar um novo Certificado usando uma Autoridade de Certificação personalizada
Criar uma nova Autoridade de Certificação
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6.1.6.1 Certificados de mesmo nível
Um certificado autentica os dados em comunicação entre o servidor ERA e o Agente porque o servidor ERA também
se comunica através de um Agente.
Novo... - Esta opção é usada para criar um novo Certificado usando uma Autoridade de Certificação ERA ou criar
um novo Certificado usando uma Autoridade de Certificação personalizada. Esses certificados são usados para o
Agente, Proxy e Servidor.
Editar... - Selecione esta opção para editar um certificado existente da lista. As mesmas opções são aplicadas
quando você cria um novo certificado.
Exportar... - Esta opção é usada para exportar o certificado como um arquivo. Este arquivo é necessário se você
instalar o agente de forma local em um computador, ou ao instalar o Conector de dispositivo móvel.
Exportar como Base64... - Esta opção é usada para exportar o certificado como um arquivo .txt.
Revogar... - Se não quiser mais usar um certificado, selecione Revogar. Esta opção invalida o certificado. Certificados
inválidos não serão aceitos pelo ESET Remote Administrator.
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6.1.6.1.1 Criar um novo Certificado usando a Autoridade de Certificação ERA
Para criar uma nova autoridade no ERA console da Web, vá para Admin > Certificados e clique em Ações > Nova.
Básico
Insira uma Descrição para o certificado e selecione Agente como o Produto.
Insira uma conexão ao Servidor ERA no campo Host. Pode ser um nome de host, um endereço IP ou um nome
parcial com um caractere curinga ("*"). Várias entradas são separadas usando um espaço (" "), vírgula (",") ou
ponto e vírgula (";").
Insira uma senha no campo Senha e confirmação. Esta senha será usada durante a instalação do Agente.
Digite um valor no campo Nome comum. Este valor deve ter a string “Agente”, “Proxy” ou “Servidor”, de acordo
com o Produto selecionado.
Se quiser, é possível inserir informações de descrição sobre o certificado.
Insira os valores Válido de e Válido até para ter certeza de que o certificado é válido.

Assinar
O método de assinatura deve ser Autoridade de certificação.
Selecione a Autoridade de certificação ERA criada durante a instalação inicial.
Ignore a opção de arquivo pfx personalizado, esta opção é aplicável apenas para as autoridades de certificação pfx
com assinatura própria.
Insira a senha do certificado, essa senha será a Senha da autoridade de certificação criada durante a Instalação do
servidor.
Resumo
Revise as informações de certificado inseridas e clique em Concluir. O certificado foi criado com sucesso e estará
disponível na lista Certificados para usar ao instalar o Agente.
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6.1.6.1.2 Criar um novo Certificado usando uma Autoridade de Certificação personalizada
Para criar uma nova autoridade no ERA console da Web, vá para Admin > Certificados e clique em Ações > Nova.
Básico
Insira uma Descrição para o certificado e selecione Agente como o Produto.
Insira uma conexão ao Servidor ERA no campo Host. Pode ser um nome de host, um endereço IP ou um nome
parcial com um caractere curinga ("*"). Várias entradas são separadas usando um espaço (" "), vírgula (",") ou
ponto e vírgula (";").
Insira uma senha no campo Senha e confirmação. Esta senha será usada durante a instalação do Agente.
Digite um valor no campo Nome comum. Este valor deve ter a string “Agente”, “Proxy” ou “Servidor”, de acordo
com o Produto selecionado.
Se quiser, é possível inserir informações de descrição sobre o certificado.
Insira os valores Válido de e Válido até para ter certeza de que o certificado é válido.
Assinar
O método de assinatura deve ser Arquivo pfx personalizado.
Clique em Procurar para selecionar um arquivopfx personalizado. Vá para seu arquivopfxpersonalizado e clique
em OK. Clique Atualizar para atualizar este certificado no Servidor.
Insira a senha do certificado, essa senha será a Senha da autoridade de certificação criada durante a Instalação do
servidor.
Resumo
Revise as informações de certificado inseridas e clique em Concluir. Agora o certificado foi criado com sucesso e
pode ser usado para instalar o Agente.

6.1.6.2 Autoridades de certificação
Na seção Autoridades de certificação, as autoridades de certificação são listadas e gerenciadas. Se você tiver várias
Autoridades de certificação, pode ser útil aplicar um filtro para classificá-las.
Clique em Adicionar filtro na parte de cima da página e selecione os critérios de filtragem que deseja usar
(Descrição, Assunto, Válido de/até, etc.). É possível definir um critério por filtro. Assim que selecionar um dos
critérios e clicar em OK, um campo de texto abre ao lado do botão Adicionar filtro. É possível inserir informações
personalizadas neste campo de texto, como Data e Descrição. Para criar um filtro adicional clique em Adicionar
filtro, é possível criar quantos filtros quiser.
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6.1.6.2.1 Criar uma nova Autoridade de Certificação
Para criar uma nova autoridade, vá para Admin > Certificados > Autoridade de Certificação e clique em Ação >
Novo..., ou Novo na parte de baixo da página.
Autoridade de certificação
Insira uma descrição da Autoridade de Certificação e selecione uma Senha. Esta Senha deve conter no mínimo 12
caracteres.
Atributos (assunto)
1. Insira um Nome comum (nome) da Autoridade de Certificação. Selecione um nome único para diferenciar várias
Autoridades de certificação.
Opcionalmente, é possível inserir informações de descrição sobre a autoridade de certificação.
2. Insira os valores Válido de e Válido até para ter certeza de que o certificado é válido.
3. Clique em Salvar para salvar sua nova Autoridade de Certificação. Agora será listado na lista de Autoridade de
Certificação sob Admin > Certificados > Autoridade de Certificação, e está pronto para ser usado.

Para gerenciar a Autoridade de Certificação, marque a caixa de seleção ao lado de Autoridade de Certificação na lista
e use o menu de contato (clique com o botão esquerdo na Autoridade de Certificação) ou o botão Ação na parte
inferior da página. As opções disponíveis são Editar a Autoridade de Certificação (consulte as etapas acima), Excluir
completamente ou Exportar uma chave pública.
Exportar uma chave pública a partir de uma Autoridade de Certificação
1. Selecione a Autoridade de Certificação que deseja usar a partir da lista e selecione a caixa de seleção ao lado
dela.
2. No menu de contexto selecione Exportar chave pública. A chave pública será exportada como um arquivo .der.
Selecione um nome para a chave pública e clique em Salvar.
OBSERVAÇÃO: Se você excluir a Autoridade de certificação ERA padrão e criar uma nova, isto não irá funcionar.
Também é preciso atribuir a uma máquina do Servidor ERA e reiniciar o serviço do servidor ERA.
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6.1.7 Direitos de acesso
Os direitos de acesso no ERA podem ser divididos em duas categorias básicas:
1. Acesso à funcionalidade
2. Acesso a grupo estático
O acesso aos itens de qualquer categoria deve ser concedido a cada Usuário das Permissões do console da Web ERA.
Na parte superior, está localizado o usuário Administrador com acesso total. Devido às muitas competências, o uso
dessa conta pode ser perigoso. Recomendamos criar conta adicionais com direitos de acesso mais restritos com base
em competências desejadas de conta.
Os usuários são gerenciados na área Usuários da seção de admin. Essas possíveis competências são representadas
por definições de permissão.

6.1.7.1 Usuários
O ERA Web Console pode ter usuários de várias definições de permissão. O usuário com mais permissões é o
Administrador, com direitos e permissões totais. Para facilidade de uso no Active Directory, é possível permitir que
usuários de grupos de segurança de domínio façam login no ERA. Esses usuários podem estar ao lado do ERA
Usuários nativos, no entanto, as definições de permissão são definidas para grupo de segurança Active Directory
(em vez de para usuários individuais, como no caso Usuário nativo).
O gerenciamento de usuários faz parte da seção Admin do console da Web ERA.

OBSERVAÇÃO: Uma instalação "fresh" do ERA tem o Administrador (Usuário nativo) como a única conta.
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6.1.7.1.1 Assistente do grupo de segurança de domínio mapeado
Para acessar o Assistente do grupo de segurança de domínio mapeado, vá para Admin > Direitos de acesso > Grupos
de segurança de domínio mapeado > Novo ou apenas Novo (quando o grupo de segurança de domínio mapeado está
selecionado na árvore).

Básico
Grupo de domínio
Insira um Nome para o grupo; você também pode inserir uma Descrição do grupo. O grupo será definido por um SID
do grupo (identificador de segurança). Clique em Selecionar para selecionar um grupo na lista e em OK para
confirmar.
Conta
Deixe a opção Ativado selecionada para tornar o usuário ativo.
A opção Logout automático (mín.) define o período de tempo ocioso (em minutos), depois do qual o usuário é
desconectado do console da Web ERA.
Contato por e-mail e Contato telefônico são opcionais e podem ser usados para identificar o usuário.
Definição de permissão
Atribua competências (direitos) ao usuário. Você pode usar uma competência predefinida: Permissão definida de
revisor (semelhante a direitos de somente leitura) ou Permissão definida do administrador (semelhante ao acesso
total) ou você pode usar uma definição de permissão personalizada.
Resumo
Verifique as definições configuradas para este usuário e clique em Concluir para criar o grupo.
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6.1.7.1.2 Assistente de usuário nativo
Para acessar o Assistente de usuário nativo, vá para Admin > Direitos de acesso > Usuário > Usuários ou Novo na
parte de baixo da página.
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6.1.7.1.3 Criar um usuário nativo
Para criar um novo Usuário nativo, na guia Admin clique em Direitos de acesso > Usuário e clique em Usuários ou
Novo na parte de baixo da tela.

Básico
Insira um Nome de usuário e uma Descrição opcional do novo usuário.
Autenticação
A senha do usuário deve ter pelo menos oito caracteres. A senha não deve conter o nome de usuário.
Conta
Deixe a opção Ativado selecionada, exceto se quiser que a conta esteja inativa (com o propósito de uso posterior).
Deixe a opção É necessário alterar senha desmarcada (selecionar isso forçará o usuário a alterar sua senha na
primeira vez que ele fizer login no console da Web ERA).
A opção Expiração de senha define o número de dias pelos quais a senha é válida, depois disso ela precisa ser
alterada.
A opção Logout automático (mín.) define o período de tempo ocioso (em minutos), depois do qual o usuário é
desconectado do console da Web.
Nome completo, Contato por email e Contato telefônico podem ser definidos para ajudar a identificar o usuário.
Definição de permissão
Atribua competências (direitos) ao usuário. Você pode selecionar uma competência predefinida: Permissão
definida de revisor (semelhante a direitos de somente leitura) ou Permissão definida do administrador
(semelhante ao acesso total) ou você pode usar uma definição de permissão personalizada.
Resumo
Verifique as definições configuradas para este usuário e clique em Concluir para criar a conta.
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6.1.7.1.3.1 Criar nova conta de admin
Para criar uma segunda conta de Administrador, siga as etapas para criar uma conta de usuário nativo e atribua a
Permissão definida do administrador para a conta.

6.1.7.1.4 Mapear grupo para grupo de segurança de domínio
Você pode mapear um grupo de segurança de domínio para o ERA Server e permitir que usuários existentes
(membros desses grupos de segurança de domínio) se tornem usuários do console da Web ERA.
Clique em Admin > Direitos de acesso > Grupos de segurança de domínio mapeado > Novo ou simplesmente em
Novo (quando o grupo de segurança de domínio mapeado for selecionado na árvore).

Básico
Grupo de domínio
Insira um Nome para o grupo; você também pode inserir uma Descrição do grupo. O grupo será definido por um SID
do grupo (identificador de segurança). Clique em Selecionar para selecionar um grupo na lista e em OK para
confirmar.
Conta
Deixe a opção Ativado selecionada para tornar o usuário ativo.
A opção Logout automático (mín.) define o período de tempo ocioso (em minutos), depois do qual o usuário é
desconectado do Web Console.
Contato por e-mail e Contato telefônico são opcionais e podem ser usados para identificar o usuário.
Definição de permissão
Atribua competências (direitos) ao usuário. Você pode usar uma competência predefinida: Permissão definida de
revisor (semelhante a direitos de somente leitura) ou Permissão definida do administrador (semelhante ao acesso
total) ou você pode usar uma definição de permissão personalizada.
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Resumo
Verifique as definições configuradas para este usuário e clique em Concluir para criar o grupo.

6.1.7.1.5 Atribuir definição de permissão a usuário
Admin > Direitos de acesso > Definições de permissão e clique em Editar para atribuir a um usuário uma definição de
permissão específica. Para obter mais detalhes, consulte Gerenciar definições de permissão.

Na seção Usuários, edite um usuário específico clicando em Editar... e marque a caixa de seleção ao lado de uma
definição de permissão específica na seção Definições de permissão não atribuídas (disponíveis).
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6.1.7.2 Definições de permissão
Uma definição de permissão representa as permissões para usuários que acessam o console da Web ERA; elas
definem o que o usuário pode fazer ou visualizar no console da Web. Usuários nativos têm suas próprias
permissões, enquanto usuários de domínio têm permissões do seu grupo de segurança mapeado.
As permissões do console da Web ERA são divididas em categorias, por exemplo Usuários nativos, Certificados,
Políticas e assim por diante. Para cada funcionalidade, uma determinada definição de permissões pode autorizar o
acesso Somente Leitura ou Gravar/executar.
Permissões Somente leitura são boas para usuários de auditoria. Eles podem ver os dados mas não podem fazer
alterações.
Gravar/executar permite que usuários com esse privilégio modifiquem os respectivos objetos ou os executem
(quando possível; por exemplo, é possível executar Tarefas).
Ao lado de permissões para a funcionalidade do ERA, é possível fornecer acesso a Grupos estáticos. Cada usuário
pode receber acesso a todos ou para subconjuntos de grupos estáticos. Ter acesso a um determinado Grupo estático
automaticamente significa acesso a cada um de seus subgrupos. Nesse caso:
O acesso Somente leitura significa uma listagem de computadores.
Permissões Gravar/executar dão ao usuário a capacidade de manipular computadores no Grupo estático, além
de atribuir Tarefas de cliente e Políticas.
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6.1.7.2.1 Assistente de definição de permissão
Para adicionar uma nova definição de permissão, clique em Definições de permissão > Nova ou simplesmente Nova.
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6.1.7.2.2 Gerenciar definições de permissão
Para fazer alterações em uma definição de permissão específica, clique nela e em Editar. Clique em Copiar para criar
uma definição de permissão duplicada para que você possa modificá-la e atribuí-la a um usuário específico.
Básico
Insira um Nome para a definição (configuração obrigatória); você também pode inserir uma Descrição da definição.

Funcionalidade
Selecione módulos individuais para os quais deseja conceder acesso. O Usuário com essa competência terá acesso a
essas tarefas específicas. Também é possível Conceder todos os módulos somente leitura e Conceder acesso total a
todos os módulos, mas essas competências já existem - Competência de administrador (acesso total) e
Competência de revisor (somente leitura). Conceder direitos de Gravação/execução concederá automaticamente
direitos de Leitura.
Grupos estáticos
É possível adicionar um grupo estático (ou vários grupos estáticos) que terão essa competência (e assumir os
direitos definidos na seção Módulos), conceder acesso somente leitura a todos os grupos estáticos ou conceder
acesso total a todos os grupos estáticos. É possível adicionar somente grupos estáticos, pois as definições de
permissões concedidas são fixas para determinados usuários ou grupos.
Usuários
Todos os usuários disponíveis são relacionados à esquerda. Selecione usuários específicos ou selecione todos os
usuários utilizando o botão Adicionar tudo. Os usuários atribuídos são relacionados à direita.
Resumo
Verifique as definições configuradas para esta competência e clique em Concluir.
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6.1.8 Configurações do servidor
Nesta seção, você pode definir configurações específicas do próprio Servidor ESET Remote Administrator.
Conexão
Porta do Remote Administrator (requer reinicialização!) - esta é a porta para a conexão entre o Servidor e o
Agente ESET Remote Administrator. Alterar essa opção exigirá a reinicialização do Serviço do Servidor ERA para
que a alteração seja implementada.
Porta do console da Web ERA (requer reinicialização!) - porta para a conexão entre o Web Console e o Servidor
ERA.
Certificado - nessa opção, é possível gerenciar certificados. Para obter mais informações, consulte o capítulo
Certificados de mesmo nível.
Atualizações
Intervalo de atualização - intervalo no qual as atualizações serão recebidas. Você pode selecionar um intervalo
regular e definir as configurações ou pode usar uma extensão CRON.
Servidor de atualização - servidor de atualização do qual o Servidor ERA recebe atualizações de produtos de
segurança e Componentes ERA.
Tipo de atualização - selecione o tipo de atualizações que deseja receber. Sejam regulares, de teste ou atrasadas.
Não recomendamos que você selecione a opção de teste para sistemas de produção, pois isso apresenta um risco.
Configurações avançadas
Proxy HTTP - É possível usar um servidor proxy para permitir conexão com a internet.
Servidor SMTP - você pode usar um Servidor SMTP para receber ou enviar diferentes mensagens. Aqui, você pode
definir configurações para seu servidor SMTP.
Repositório - local do repositório no qual todos os arquivos de instalação são armazenados.
Registro em log - você pode definir o detalhamento de registro em log que determina o nível de informações que
serão coletadas e registradas em log, de Rastrear (com informações) a Fatal (informações essenciais mais
importantes).
Limpeza de banco de dados - para impedir a sobrecarga de um banco de dados, você pode usar essa opção para
limpar relatórios regularmente.

6.1.9 Gerenciamento de licenças
O ESET Remote Administrator, a partir da versão 6, usa um sistema de licenciamento totalmente novo da ESET.
O nome de usuário e a senha foram substituídos por uma Chave de licença/ID pública - uma Chave de licença é uma
sequência única que é usada para identificar o proprietário da licença e a própria ativação. A ID pública é uma breve
sequência usada para identificar a licença para um terceiro (por exemplo, o Admin de segurança responsável pela
Distribuições de unidade).
Um Administrador de segurança é uma pessoa que gerencia as licenças e pode ser diferente do Proprietário da
licença real. O proprietário da licença pode delegar uma licença a um administrador de segurança (autorizá-lo) e, se
ele aceitar, pode gerenciá-la (fazer alterações, associar unidades, etc.). Um administrador de segurança pode usar a
licença para ativar produtos da ESET (associar uma unidade).
As licenças podem ser gerenciadas desta seção ou online clicando em Abrir pen ELA (ESET License Administrator) ou
usando a Interface da web do ESET License Administrator (consulte a seção Administrador de segurança).
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A seção Gerenciamento de licenças no ESET Remote Administrator 6 pode ser acessada no menu principal em
Administrador > Gerenciamento de licenças.
As licenças podem ser distribuídas para os produtos de segurança da ESET a partir do ERA usando duas tarefas:
A tarefa de instalação de software
A tarefa de ativação de produtos
As licenças são identificadas exclusivamente por sua ID pública. Cada licença exibe:
o Nome do produto e segurança para o qual a licença se destina
o Status geral da licença (se a licença estiver expirada, usada em excesso ou com risco de expiração ou uso em
excesso, uma mensagem de alerta será exibida aqui)
o número de Unidades que podem ser ativadas com esta licença
a data de expiração da licença
o Nome do proprietário da licença e Contato.
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Sincronizar licenças
A sincronização de licença com o ESET License Administrator acontece automaticamente uma vez por dia. Se você
fizer alterações ao ESET License Administrator e quiser que as informações de licença atual apareçam no ERA
diretamente, em vez de esperar a próxima sincronização automática, clique no botão Sincronizar licenças.
Adicionar licença ou chave de licença
Clique em Adicionar licenças e selecione o método que deseja usar para adicionar suas novas licenças:
1. Chave de licença - insira uma chave de licença para uma licença válida e clique em Adicionar licença. A chave de
licença será verificada no servidor de ativação e adicionada à lista.
2. Credenciais do administrador de segurança - conecta uma conta do administrador de segurança e todas as suas
licenças à seção Gerenciamento de licenças.
3. Arquivo de licença - adicione um arquivo de licença (.lf) e clique em Adicionar licença. O arquivo de licença será
verificado e a licença será adicionada à lista.
Remover licenças
Selecione uma licença na lista acima e clique nessa opção para removê-la completamente. Será solicitada
confirmação dessa ação. A remoção da licença não inicia a desativação do produto. O produto ESET continua ativado
mesmo quando a licença foi excluída no Gerenciamento de licenças ERA.
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6.1.9.1 Ativação
Acesse Admin > Gerenciamento de licenças e clique em Adicionar licenças.

Digite ou copie e cole a Chave de licença, que você recebeu quando comprou sua solução de segurança da ESET,
no campo Chave de licença. Se você estiver usando credenciais de licença de legado (um nome de usuário e
senha), converta as credenciais em uma chave de licença. Se uma licença não for registrada, ela irá acionar o
processo de registro, que será feito no portal ELA (ERA não fornecerá um URL válido para registro com base na
origem na licença).
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Insira as credenciais da conta do Admin de segurança (ERA exibirá todas as licenças delegadas posteriormente no
Gerenciador de licenças ERA).

Digite o arquivo de licença Off-line - é preciso exportar usando o portal ELA e incluir as informações sobre os
produtos que o ERA pode gerenciar. Será preciso inserir um Token de arquivo de licença específico no portal do
ESET License Administrator ao gerar um arquivo de licença off-line, caso contrário o arquivo de licença não será
aceito pelo ESET Remote Administrator.
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Clique no símbolo de documento

para salvar o arquivo de licença off-line.

Volte para o Gerenciamento de licenças ERA, clique em Adicionar licenças, procure o arquivo de licença off-line
exportado para o ELA e clique em Carregar.
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7. Ferramenta de diagnóstico
A ferramenta de diagnóstico é uma parte de todos os componentes ERA. Ela é usada para coletar e compactar logs
que são usados por desenvolvedores para resolver problemas com componentes de produtos. Execute a ferramenta
de diagnóstico, selecione uma pasta raiz na qual os relatórios serão salvos e selecione as ações a serem realizadas
(consulte Ações a seguir).
Localização da Ferramenta de diagnóstico:
Windows
Pasta C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\<product>\ , um arquivo chamado Diagnostic.exe.
Linux
Caminho no Servidor: /opt/eset/RemoteAdministrator/<product>/ , existe um executável do Diagnostic<product>
(uma palavra, por exemplo, DiagnosticServer, DiagnosticAgent...)
Ações
Despejar logs - uma pasta de logs é criada onde todos os logs são salvos.
Despejar processo - é criada uma nova pasta. Um arquivo de despejo do processo geralmente é criado em casos
em que foi detectado um problema. Quando um problema grave for detectado, um arquivo de despejo será
criado pelo sistema. Para verificá-lo manualmente, acesse a pasta %temp% (no Windows) ou a pasta /tmp/ (no
Linux) e insira um arquivo dmp.
OBSERVAÇÃO: O serviço (Agent, Proxy, Server, RD Sensor, FileServer) deve estar em execução.
Informações gerais do aplicativo - a pasta GeneralApplicationInformation é criada e dentro dela o arquivo
GeneralApplicationInformation.txt. Este arquivo contém informações de texto, incluindo o nome do produto e a
versão do produto do produto atualmente instalado.
Configuração da ação - uma pasta de configuração será criada e o arquivo storage.lua será salvo nela.
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8. Glossário
8.1 Tipos de infiltrações
Uma infiltração é uma parte do software malicioso que tenta entrar e/ou danificar o computador de um usuário.

8.1.1 Vírus
Um vírus de computador é uma infiltração que corrompe os arquivos existentes em seu computador. O nome vírus
vem do nome dos vírus biológicos, uma vez que eles usam técnicas semelhantes para se espalhar de um
computador para outro.
Os vírus de computador atacam principalmente os arquivos e documentos executáveis. Para se replicar, um vírus
anexa seu "corpo" ao final de um arquivo de destino. Em resumo, é assim que um vírus de computador funciona:
após a execução de um arquivo infectado, o vírus ativa a si próprio (antes do aplicativo original) e realiza sua tarefa
pré-definida. Somente depois disso, o aplicativo original pode ser executado. Um vírus não pode infectar um
computador a menos que o usuário, acidental ou deliberadamente, execute ou abra ele mesmo o programa
malicioso.
Os vírus de computador podem se ampliar em finalidade e gravidade. Alguns deles são extremamente perigosos
devido à sua capacidade de propositadamente excluir arquivos do disco rígido. Por outro lado, alguns vírus não
causam danos reais; eles servem somente para perturbar o usuário e demonstrar as habilidades técnicas dos seus
autores.
É importante observar que os vírus (quando comparados a cavalos de troia ou spyware) estão se tornando cada vez
mais raros, uma vez que eles não são comercialmente atrativos para os autores de softwares maliciosos. Além disso,
o termo "vírus" é frequentemente usado de maneira incorreta para cobrir todos os tipos de infiltrações. Essa
utilização está gradualmente sendo superada e substituída pelo novo e mais preciso termo "malware" (software
malicioso).
Se o seu computador estiver infectado por um vírus, será necessário restaurar os arquivos infectados para o seu
estado original, ou seja, limpá-los usando um programa antivírus.
Os exemplos de vírus são: OneHalf, Tenga e Yankee Doodle.

8.1.2 Worms
Um worm de computador é um programa contendo código malicioso que ataca os computadores host e se espalha
pela rede. A diferença básica entre um vírus e um worm é que os worms têm a capacidade de se replicar e viajar por
conta própria; eles não dependem dos arquivos host (ou dos setores de inicialização). Os worms são propagados por
meio dos endereços de email da sua lista de contatos ou aproveitam-se das vulnerabilidades da segurança dos
aplicativos de rede.
Os worms são, portanto, muito mais viáveis do que os vírus de computador. Devido à ampla disponibilidade da
Internet, eles podem se espalhar por todo o mundo dentro de algumas horas após sua liberação. Essa capacidade de
se replicar independentemente e de modo rápido os torna mais perigosos que outros tipos de malware.
Um worm ativado em um sistema pode causar diversas inconveniências: Ele pode excluir arquivos, prejudicar o
desempenho do sistema ou até mesmo desativar programas. A natureza de um worm de computador o qualifica
como um "meio de transporte" para outros tipos de infiltrações.
Se o seu computador foi infectado por um worm, recomendamos que exclua os arquivos infectados porque eles
provavelmente conterão códigos maliciosos.
Exemplos de worms bem conhecidos são: Lovsan/Blaster, Stration/Warezov, Bagle e Netsky.
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8.1.3 Cavalos de troia
Historicamente, os cavalos de troia dos computadores foram definidos como uma classe de infiltração que tentam
se apresentar como programas úteis, enganando assim os usuários que os deixam ser executados. Mas é importante
observar que isso era verdadeiro para os cavalos de troia do passado, hoje não há necessidade para que eles se
disfarcem. O seu único propósito é se infiltrar o mais facilmente possível e cumprir com seus objetivos maliciosos. O
"cavalo de troia" tornou-se um termo muito genérico para descrever qualquer infiltração que não se encaixe em
uma classe específica de infiltração.
Uma vez que essa é uma categoria muito ampla, ela é frequentemente dividida em muitas subcategorias:
Downloader - um programa malicioso com a capacidade de fazer o download de outras infiltrações da Internet.
Dropper - um tipo de cavalo de troia projetado para instalar outros tipos de malware em computadores
comprometidos.
Backdoor - um aplicativo que se comunica com agressores remotos, permitindo que eles obtenham acesso a um
sistema e assumam o controle dele.
Keylogger - (keystroke logger) - um programa que registra cada toque na tecla que o usuário digita e envia as
informações para os agressores remotos.
Dialer - dialers são programas projetados para se conectar aos números premium-rate. É quase impossível para um
usuário notar que uma nova conexão foi criada. Os dialers somente podem causar danos aos usuários com modens
discados que não são mais usados regularmente.
Os cavalos de troia geralmente tomam a forma de arquivos executáveis com extensão .exe. Se um arquivo em seu
computador for detectado como um cavalo de troia, é aconselhável excluí-lo, uma vez que ele quase sempre
contém códigos maliciosos.
Os exemplos de cavalos de troia bem conhecidos são: NetBus, Trojandownloader. Small.ZL, Slapper

8.1.4 Rootkits
Os rootkits são programas maliciosos que concedem aos agressores da Internet acesso ao sistema, ao mesmo tempo
que ocultam a sua presença. Os rootkits, após acessar um sistema (geralmente explorando uma vulnerabilidade do
sistema) usam as funções do sistema operacional para evitar serem detectados pelo software antivírus: eles
ocultam processos, arquivos e dados do registro do Windows, etc. Por essa razão, é quase impossível detectá-los
usando as técnicas comuns.
Há dois níveis de detecção para impedir rootkits:
1) Quando eles tentam acessar um sistema. Eles ainda não estão presentes e estão, portanto, inativos. A maioria
dos sistemas antivírus são capazes de eliminar rootkits nesse nível (presumindo-se que eles realmente detectem
tais arquivos como estando infectados).
2) Quando eles estão ocultos para os testes usuais. Os usuários do ESET Remote Administrator têm a vantagem da
tecnologia Anti-Stealth, que também é capaz de detectar e eliminar os rootkits ativos.

8.1.5 Adware
Adware é abreviação de “advertising-supported software” (software de propaganda). Os programas exibindo
material de publicidade pertencem a essa categoria. Os aplicativos adware geralmente abrem automaticamente
uma nova janela pop-up, contendo publicidade em um navegador da Internet, ou mudam a homepage deste. O
adware é frequentemente vinculado a programas freeware, permitindo que seus criadores cubram os custos de
desenvolvimento de seus aplicativos (geralmente úteis).
O Adware por si só não é perigoso - os usuários somente serão incomodados pela publicidade. O perigo está no fato
de que o adware pode também realizar funções de rastreamento (assim como o spyware faz).
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Se você decidir usar um produto freeware, preste especial atenção ao programa da instalação. É muito provável que
o instalador notifique você sobre a instalação de um programa adware extra. Normalmente você poderá cancelá-lo
e instalar o programa sem o adware.
Alguns programas não serão instalados sem o adware ou as suas funcionalidades serão limitadas. Isso significa que o
adware acessará com frequência o sistema de modo "legal" porque os usuários concordaram com isso. Nesse caso, é
melhor prevenir do que remediar. Se um arquivo for detectado como adware em seu computador, é aconselhável
excluí-lo, uma vez que há grande possibilidade de que contenha códigos maliciosos.

8.1.6 Spyware
Essa categoria cobre todos os aplicativos que enviam informações privadas sem o consentimento/conhecimento do
usuário. Os spywares usam as funções de rastreamento para enviar diversos dados estatísticos, como listas dos sites
visitados, endereços de email da lista de contatos do usuário ou uma lista das teclas registradas.
Os autores de spyware alegam que essas técnicas têm por objetivo saber mais sobre as necessidades e os interesses
dos usuários e permitir a publicidade mais bem direcionada. O problema é que não há uma distinção clara entre os
aplicativos maliciosos e os úteis, e ninguém pode assegurar que as informações recebidas não serão usadas de
modo indevido. Os dados obtidos pelos aplicativos spyware podem conter códigos de segurança, PINs, números de
contas bancárias, etc. O Spyware frequentemente é vinculado a versões gratuitas de um programa pelo seu autor a
fim de gerar lucro ou para oferecer um incentivo à compra do software. Geralmente, os usuários são informados
sobre a presença do spyware durante a instalação do programa, a fim de fornecer a eles um incentivo para atualizar
para uma versão paga sem ele.
Os exemplos de produtos freeware bem conhecidos que vêm vinculados a spyware são os aplicativos cliente das
redes P2P (peer-to-peer). O Spyfalcon ou Spy Sheriff (e muitos mais) pertencem a uma subcategoria de spyware
específica; eles parecem ser programas antispyware, mas são, na verdade, spyware eles mesmos.
Se um arquivo for detectado como spyware em seu computador, é aconselhável excluí-lo, uma vez que há grande
probabilidade de ele conter códigos maliciosos.

8.1.7 Aplicativos potencialmente inseguros
Há muitos programas legítimos que têm a função de simplificar a administração dos computadores conectados em
rede. Entretanto, se em mãos erradas, eles podem ser usados indevidamente para fins maliciosos. O ESET Remote
Administrator fornece a opção de detectar tais ameaças.
"Aplicativos potencialmente inseguros" é a classificação usada para software comercial legítimo. Essa classificação
inclui programas como as ferramentas de acesso remoto, aplicativos para quebra de senha e keyloggers (um
programa que registra cada toque na tecla que o usuário digita).
Se você achar que há um aplicativo não seguro em potencial presente e sendo executado em seu computador (e
que você não instalou), favor consultar o seu administrador de rede ou remover o aplicativo.

8.1.8 Aplicativos potencialmente indesejados
Os aplicativos potencialmente indesejados não são necessariamente maliciosos, mas podem afetar o desempenho
do seu computador de um modo negativo. Tais aplicativos geralmente exigem o consentimento para a instalação. Se
eles estiverem presentes em seu computador, o seu sistema se comportará de modo diferente (em comparação ao
estado anterior a sua instalação). As alterações mais significativas são:
São abertas novas janelas que você não via anteriormente
Ativação e execução de processos ocultos
Uso aumentado de recursos do sistema
Alterações nos resultados de pesquisa
O aplicativo comunica-se com servidores remotos
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9. FAQ
P: Por que estamos instalando Java em um servidor? Isso não cria um risco de segurança?
R: O console da Web requer que o Java funcione. Java é um padrão do setor para Web Consoles. Apesar do console
da Web ERA precisar no mínimo do Java versão 7, nós recomendamos enfaticamente que você use a versão mais
recente lançada oficialmente do Java.
P: A mensagem de erro a seguir é registrada continuamente no trace.log do ESET Rogue Detector: 2015-02-25
18:55:04 Informação: CPCAPDeviceSniffer [Thread 764]: CPCAPDeviceSniffer on rpcap://\Device\NPF_{2BDB8A61FFDA-42FC-A883-CDAF6D129C6B} erro apresentado: Falha ao abrir dispositivo com erro:Erro ao abrir o adaptador: O
sistema não conseguiu encontrar o dispositivo identificado. (20)
R: Este é um problema com o WinPcap, pare o serviço do ESET Rogue Detector Sensor, reinstale a versão mais
recente do WinPcap (no mínimo 4.1.0) e reinicie o serviço do ESET Rogue Detector Sensor .
P: Como localizo com facilidade meu número de porta do SQL Server?
R: Há várias formas de determinar seu número de porta SQL. Você pode obter o resultado mais preciso via SQL
Server Configuration Manager. Veja a figura a seguir para obter um exemplo de onde localizar essas informações no
SQL Configuration Manager:

P: Depois de instalar o SQL Express 2008 (incluído no pacote ERA) no Windows Server 2012, ele não parece realizar a
escuta em uma porta SQL padrão.
R: É mais provável que a escuta esteja em outra porta, que não a padrão 1433.
P: Como faço para configurar o MySQL para aceitar grandes pacotes?
R: Localize seu arquivo de configuração MySQL (my.ini para Windows e my.cnf para Linux, a localização exata do
arquivo .ini pode variar de um sistema operacional para o outro), abra esse arquivo e localize a seção [mysqld].
Adicione uma nova linha max_allowed_packet=33M (o valor deve ser pelo menos 33M ou superior).
P: Se eu instalar o SQL, como devo criar um banco de dados do ERA?
R: Você não precisa fazer isso. Um banco de dados será criado pelo instalador Server.msi instalador, não pelo
instalador ERA. O instalador ERA é incluído para simplificar etapas para você. Ele instala o SQL Server e o banco de
dados é criado pelo instalador Server.msi.
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P: O instalador do ERA pode criar um novo banco de dados para mim em uma instalação existente do SQL Server se
eu fornecer as credenciais e detalhes apropriados da conexão do SQL Server? Seria conveniente se o instalador
fosse compatível com diferentes versões do SQL Server (2008, 2014, etc.)
R: O banco de dados é criado pelo Server.msi; portanto, sim, é possível criar um banco de dados ERA para você nas
instâncias do SQL Server instaladas individualmente. E sim, as versões compatíveis do SQL Server são 2008, 2012,
2014.
P: Por que a versão 2008 R2 do SQL é usada no Instalador ERA?
R: A versão 2008 R2 do SQL é usada, pois a Microsoft declara compatibilidade para esse tipo de banco de dados em
sistemas operacionais Windows XP e versões posteriores.
P: O que fazer quando recebo um código de erro: -2068052081 durante a instalação MSSQL?
R: Reinicie seu computador e execute a configuração de novo. Se isso não funcionar, desinstale o SQL Server Native
Client e execute a instalação novamente. Se o problema continuar, desinstale todos os produtos do Microsoft SQL
Server, reinicie e execute a instalação novamente.
P: O que fazer quando recebo um código de erro: -2067922943 durante a instalação MSSQL?
R: Certifique-se de que seu sistema atenda a todos os requisitos de banco de dados para ERA.
P: Se a instalação estiver sendo realizada em um SQL Server existente, o SQL Server deve usar o modo de
autenticação Windows integrado por padrão?
R: Não, pois o modo de autenticação Windows pode ser desativado no SQL Server e a única forma de fazer login é
usar a autenticação SQL Server (inserir um nome de usuário e senha). Você precisa usar o modo misto ou
autenticação SQL Server. Ao instalar manualmente o SQL Server, recomendamos que você crie uma senha raiz para o
SQL server (o usuário raiz é intitulado "sa", que representa "security admin" (administrador de segurança)) e a
armazene para uso posterior em um local seguro. A senha raiz pode ser necessária ao atualizar o servidor ERA.
P: Precisei instalar o Microsoft .NET Framework 3.5 como o instalador ERA indicou (http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=21), mas não funcionou em uma instalação "fresh" do Windows Server 2012 R2 com
SP1.
R: Esse instalador não pode ser usado no Windows Server 2012 devido à política de segurança no Windows Server
2012. O Microsoft .NET Framework deve ser instalado via Assistente de funções e recursos.
P: A estrutura do Microsoft .NET 4.5 já estava instalada no meu sistema. Precisei usar o Assistente de funções e
recursos para adicionar o .NET 3.5. Por que isso não funciona no 4.5?
R: Não funciona pelo fato de o .NET 4.5 não ser compatível com versões anteriores e, portanto, com o .NET 3.5, que é
um pré-requisito do instalador do SQL Server.
P: É muito difícil saber se a instalação do SQL Server está em execução. Como posso saber o que está acontecendo se
a instalação levar mais de 10 minutos?
R: A instalação do SQL Server pode, em casos raros, levar até uma hora. O tempo de instalação depende do
desempenho do sistema.
P: Como faço para redefinir a senha do administrador para o console da Web (inserida durante a instalação)?
R: É possível redefinir a senha executando o instalador do servidor e escolhendo Reparar. Porém, pode ser
necessário ter a senha para o banco de dados ERA se você não usou a autenticação do Windows durante a criação do
banco de dados.
OBSERVAÇÃO: Tenha cuidado, algumas das opções de reparo potencialmente causam a remoção de dados
armazenados.
P: Ao importar um arquivo contendo uma lista de computadores a adicionar ao ERA, qual é o formato requerido para
o arquivo?
R: Arquivo com as linhas a seguir:
Tudo\Grupo1\GrupoN\Computador1
Tudo\Grupo1\GrupoM\ComputadorX
Tudo é o nome obrigatório do grupo de raiz.
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10. Sobre o ESET Remote Administrator
Esta janela fornece detalhes sobre a versão instalada do ESET Remote Administrator e a lista de módulos do
programa instalados. A parte superior da janela contém informações sobre o sistema operacional e os recursos do
sistema.
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11. Acordo de licença para o usuário final (EULA)
IMPORTANTE: leia atentamente os termos e as condições relativos ao produto estabelecidos a seguir antes do
download, da instalação, da cópia ou do uso. POR MEIO DO DOWNLOAD, DA INSTALAÇÃO, DA CÓPIA OU DO USO DO
SOFTWARE, VOCÊ EXPRESSA SEU CONSENTIMENTO COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES.
Contrato de licença para o usuário final do software.
Sob os termos deste Contrato de licença para o usuário final do software (doravante denominado “o Contrato”)
executado por e entre a ESET, spol. s r. o., tendo sua sede em Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, República Eslovaca,
registrada no Registro Comercial do Tribunal Regional de Bratislava I, Seção Sro, Nº de entrada 3586/B, Número de
registro da empresa: 31 333 535 ou outra empresa do Grupo ESET (doravante denominada "ESET" ou “o Provedor”) e
Você, uma pessoa física ou jurídica (doravante denominada “Você” ou o “Usuário final”), é concedido o direito de
uso do Software definido no Artigo 1 deste Contrato. O Software definido no Artigo 1 deste Contrato pode ser
armazenado em um carregador de dados, enviado por email eletrônico, obtido por download da Internet, obtido
por download de servidores do Provedor ou obtido de outras fontes, sujeito aos termos e às condições
especificados a seguir.
ESTE É UM CONTRATO SOBRE DIREITOS DO USUÁRIO FINAL E NÃO UM CONTRATO DE VENDA. O Provedor permanece
o proprietário da cópia de Software e da mídia física fornecida na embalagem comercial e de todas as outras cópias a
que o Usuário final tiver direito nos termos deste Contrato.
Ao clicar na opção "Eu aceito" durante a instalação, download, cópia ou uso do Software, Você concorda com os
termos e condições deste Contrato. Se Você não concordar com os termos e as condições deste Contrato, clique
imediatamente na opção "Eu não aceito", cancele a instalação ou o download ou destrua ou devolva o Software, a
mídia de instalação, a documentação que vem com o produto e o recibo de vendas para a ESET ou a loja onde Você
adquiriu o Software.
VOCÊ CONCORDA QUE SEU USO DO SOFTWARE CONFIRMA QUE VOCÊ LEU ESTE CONTRATO, QUE O COMPREENDEU E
CONCORDA EM ESTAR VINCULADO A ELE POR MEIO DE SEUS TERMOS E CONDIÇÕES.
1. Software. Conforme usado neste Contrato, o termo "Software" significa: (i) o programa de computador ESET
Remote Administrator, incluindo todas as suas partes, (ii) o conteúdo dos discos, CD-ROMs, DVDs, emails e todos os
anexos ou outra mídia com a qual este Contrato seja fornecido, incluindo a forma de código de objeto do Software
fornecido em um carregador de dados, por meio de email eletrônico ou obtido por download na Internet; (iii)
qualquer material de instrução e qualquer outra possível documentação relacionada ao Software, sobre qualquer
descrição do Software, suas especificações, qualquer descrição das propriedades ou da operação do Software,
qualquer descrição do ambiente operacional em que o Software é usado, instruções para uso ou instalação do
Software ou qualquer descrição de como usar o Software (doravante denominadas “Documentação”); (iv) cópias do
Software, correções de possíveis erros no Software, acréscimos ao Software, extensões do Software, versões
modificadas do Software e atualizações dos componentes do Software, se houver, licenciados para Você pelo
Provedor de acordo com o Artigo 3 deste Contrato. O Software será fornecido exclusivamente na forma de código de
objeto executável.
2. Instalação. O Software fornecido em um carregador de dados, enviado por email eletrônico, obtido por download
da Internet, obtido por download de servidores do Provedor ou obtido de outras fontes requer instalação. Você
deve instalar o Software em um computador configurado corretamente que, pelo menos, esteja de acordo com os
requisitos definidos na Documentação. A metodologia de instalação é descrita na Documentação. Nenhum
computador ou hardware que possa ter um efeito adverso no Software pode ser instalado no computador no qual
Você instalar o Software.
3. Licença. Desde que Você tenha concordado com os termos deste Contrato, pago a Taxa de licença dentro do
período de maturidade e cumprido todos os termos e condições estabelecidos neste documento, o Provedor deverá
conceder a Você os seguintes direitos ("a Licença"):
a) Instalação e uso. Você deverá ter o direito não exclusivo e não transferível para instalar o Software no disco rígido
de um computador ou outra mídia permanente para armazenamento dos dados, instalação e armazenamento do
Software na memória de um sistema computacional e para implementar, armazenar e exibir o Software.
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b) Estipulação do número de licenças. O direito de utilizar o Software deverá estar vinculado ao número de Usuários
finais. Um Usuário final deverá ser selecionado para referir-se ao seguinte: (i) instalação do Software em um
sistema computacional; ou (ii) se a extensão de uma licença estiver vinculada ao número de caixas de email, então
um Usuário final deverá ser selecionado para referir-se a um usuário de computador que aceita email eletrônico
através de um Agente de usuário de email (doravante denominado “MUA”). Se um MUA aceitar email eletrônico e,
subsequentemente, distribuí-lo de forma automática a vários usuários, então o número de Usuários finais deverá
ser determinado de acordo com o número real de usuários para os quais o email eletrônico será distribuído. Se um
servidor de email executar a função de um portal de email, o número de Usuários finais deverá ser igual ao número
de servidores de email para o qual esse portal oferece serviços. Se um número não especificado de endereços de
emails eletrônicos for direcionado para um usuário e aceito por ele (por exemplo, por meio de alias) e as
mensagens não forem automaticamente distribuídas pelo cliente para um número maior de usuários, uma licença
para um computador será exigida. Você não deve usar a mesma Licença ao mesmo tempo em mais de um
computador.
c) Business Edition. Uma versão Business Edition do Software deve ser obtida para usar o Software em servidores de
email, relés de correio, gateways de correio ou gateways de Internet.
d) Vigência da licença. O direito de utilizar o Software deverá estar limitado a um período.
e) Software OEM. O Software OEM deve estar limitado ao Computador com o qual Você obteve o software. Ele
não pode ser transferido para um computador diferente
f) Software NFR, AVALIAÇÃO. Software classificado como "Não para revenda", NFR ou AVALIAÇÃO não pode ser
atribuído para pagamento e deve ser usado apenas para demonstração ou teste dos recursos do Software.
g) Término da licença. A Licença deverá terminar automaticamente no final do período para o qual ela foi concedida.
Se Você deixar de cumprir qualquer das cláusulas deste Contrato, o Provedor terá o direito de retirar-se do
Contrato, sem prejuízo de qualquer direito ou solução jurídica abertos ao Provedor em tais eventualidades. No caso
de cancelamento da Licença, Você deve excluir, destruir ou devolver imediatamente, às suas custas, o Software e
todas as cópias de backup para a ESET ou loja em que Você obteve o Software.
4. Conexão com a Internet. Para operar corretamente, o Software exige conexão com a Internet e deve conectar-se
em intervalos regulares aos servidores do Provedor ou a servidores de terceiros. A conexão com a Internet é
necessária para os seguintes recursos do Software:
a) Atualizações para o Software. O Provedor deverá emitir, de vez em quando, atualizações para o Software
("Atualizações"), mas não deverá ser obrigado a fornecer Atualizações. Esta função está ativada nas
configurações padrão do Software, e as Atualizações são, portanto, instaladas automaticamente, a menos que o
Usuário Final tenha desativado a instalação automática das Atualizações.
b) Encaminhamento de infiltrações e informações ao Provedor. O Software contém uma função que coleta amostras
de novos vírus de computador, outros programas de computador nocivos semelhantes e arquivos suspeitos ou
problemáticos (doravante denominadas “Infiltrações”) e depois as envia para o Provedor, junto com informações
sobre o computador e/ou a plataforma na qual o Software está instalado (doravante denominadas “Informações”).
As informações podem conter dados (incluindo dados pessoais) sobre o Usuário final e/ou outros usuários do
computador no qual o Software está instalado, informações sobre o computador, o sistema operacional e programas
instalados, arquivos do computador no qual o Software está instalado e arquivos afetados por uma Infiltração e
detalhes sobre tais arquivos. O Provedor deverá usar apenas as Informações e as Infiltrações obtidas para analisar as
Infiltrações e deverá tomar as medidas adequadas para garantir a confidencialidade das Informações obtidas. Ao
aceitar este Contrato e ativar a função do Software descrita acima, você concorda com as Infiltrações e as
Informações que estão sendo enviadas ao Provedor e você concede também ao Provedor a aprovação necessária,
conforme especificado nos regulamentos legais relevantes, para processar as Informações obtidas.
5. Exercício dos direitos do Usuário final. Você deve exercer os direitos do Usuário final em pessoa ou por meio de
seus funcionários. Você somente pode usar o Software para garantir suas operações e proteger esses sistemas
computacionais para os quais Você tiver obtido uma Licença.
6. Restrições aos direitos. Você não pode copiar, distribuir, extrair componentes ou produzir trabalhos derivativos
do Software. Ao usar o Software, Você é obrigado a cumprir as seguintes restrições:
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(a) Você pode fazer uma cópia do Software em uma mídia para armazenamento permanente como uma cópia de
backup de arquivos, desde que a sua cópia de backup de arquivos não seja instalada ou usada em qualquer
computador. Quaisquer outras cópias que Você fizer do Software constituirá uma violação deste Contrato.
(b) Você não pode usar, modificar, traduzir ou reproduzir o Software ou transferir direitos para uso do Software nem
cópias do Software de qualquer forma que não conforme expressamente fornecido neste Contrato.
(c) Você não pode vender, sublicenciar, arrendar ou alugar ou emprestar o Software ou usar o Software para a
prestação de serviços comerciais.
(d) Você não pode fazer engenharia reversa, reverter a compilação ou desmontar o Software ou tentar descobrir de
outra maneira o código fonte do Software, exceto na medida em que essa restrição for expressamente proibida por
lei.
(e) Você concorda que Você usará o Software somente de uma maneira que esteja de acordo com todas as leis
aplicáveis na jurisdição em que Você usa o Software, incluindo sem limitação, restrições aplicáveis relacionadas a
direitos autorais e a outros direitos de propriedade intelectual.
7. Direitos autorais. O Software e todos os direitos, incluindo, sem limitação, direitos de propriedade e direitos de
propriedade intelectual, mencionados neste documento são de propriedade da ESET e/ou seus licenciadores. Eles
estão protegidos pelas cláusulas de tratados internacionais e por todas as outras leis aplicáveis do país no qual o
Software está sendo utilizado. A estrutura, a organização e o código do Software são segredos comerciais valiosos e
informações confidenciais da ESET e/ou de seus licenciadores. Você não deve copiar o Software, exceto conforme
especificado no Artigo 6(a). Quaisquer cópias que Você tiver permissão para fazer de acordo com este Contrato
devem conter os mesmos avisos de direitos autorais e de propriedade que aparecerem no Software. Se Você fizer
engenharia reversa, reverter a compilação, desmontar ou tentar descobrir de outra maneira o código fonte do
Software, em violação das cláusulas deste Contrato, Você concorda que quaisquer informações relacionadas obtidas
deverão automática e irrevogavelmente ser consideradas transferidas ao Provedor e de propriedade do Provedor
em sua totalidade a partir do momento em que essas informações existirem, não obstante os direitos do Provedor
em relação à violação deste Contrato.
8. Reserva de direitos. O Provedor reserva todos os direitos ao Software, com exceção dos direitos expressamente
concedidos, nos termos deste Contrato, a Você como o Usuário final do Software.
9. Versões em diversos idiomas, software de mídia dupla, várias cópias. No caso de o Software suportar diversas
plataformas ou idiomas ou se Você receber diversas cópias do Software, Você poderá usar o Software apenas para o
número de sistemas computacionais e para as versões para as quais Você obteve uma Licença. Você não pode
vender, alugar, arrendar, sublicenciar, emprestar ou transferir versões ou cópias do Software que Você não usar.
10.Início e término do Contrato. Este Contrato é vigente a partir da data em que Você concordar com os termos
deste Contrato. Você pode terminar este Contrato a qualquer momento ao desinstalar, destruir e devolver
definitivamente, às suas custas, o Software, todas as cópias de backup e todos os materiais relacionados fornecidos
pelo Provedor ou pelos seus parceiros comerciais.
Independentemente do modo de término deste Contrato, as
cláusulas dos Artigos 7, 8, 11, 13, 20 e 22 deverão continuar a ser aplicadas por um tempo ilimitado.
11. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO FINAL. COMO O USUÁRIO FINAL, VOCÊ RECONHECE QUE O SOFTWARE É FORNECIDO
"NA CONDIÇÃO EM QUE ENCONTRA", SEM UMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, E NA
EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. O PROVEDOR, NEM OS LICENCIADORES NEM OS
AFILIADOS NEM OS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS FAZEM QUALQUER TIPO DE REPRESENTAÇÕES OU
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO
OU ADEQUAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE OU QUE O SOFTWARE NÃO INFRINGIRÁ QUAISQUER
PATENTES DE TERCEIROS, DIREITOS AUTORAIS, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS. NÃO HÁ GARANTIA DO
PROVEDOR OU QUALQUER OUTRA PARTE DE QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NO SOFTWARE ATENDERÃO SEUS
REQUISITOS OU QUE A OPERAÇÃO DO SOFTWARE NÃO SERÁ INTERROMPIDA E NÃO TERÁ ERROS. VOCÊ ASSUME
TOTAL RESPONSABILIDADE E RISCO PELA SELEÇÃO DO SOFTWARE PARA ATINGIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS E
PARA A INSTALAÇÃO, USO E RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DELE.
12. Não há outras obrigações. Este Contrato não cria obrigações por parte do Provedor e de seus licenciadores
diferentes daquelas especificamente definidas neste documento.
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13. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ATÉ A EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM
NENHUMA HIPÓTESE, O PROVEDOR, SEUS FUNCIONÁRIOS OU LICENCIADORES DEVERÃO SER CONSIDERADOS
RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PERDA DE LUCROS, RECEITA, VENDAS, DADOS OU CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS OU
SERVIÇOS, DANOS MATERIAIS, DANOS PESSOAIS, INTERRUPÇÃO NOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES
COMERCIAIS OU POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ECONÔMICOS, DE COBERTURA,
PUNITIVOS, ESPECIAIS OU SUBSEQUENTES, MAS CAUSADOS POR E DECORRENTES DO CONTRATO, DANOS,
NEGLIGÊNCIA OU OUTRA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, DECORRENTE DO USO OU DA INCAPACIDADE DE USAR O
SOFTWARE, MESMO QUE O PROVEDOR OU SEUS LICENCIADORES OU AFILIADOS SEJAM AVISADOS DA POSSIBILIDADE
DE TAIS DANOS. COMO ALGUNS PAÍSES E JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE, MAS
PODEM PERMITIR A SUA LIMITAÇÃO, A RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR, SEUS FUNCIONÁRIOS OU LICENCIADORES
OU AFILIADOS, NESSES CASOS, DEVERÁ ESTAR LIMITADA À SOMA QUE VOCÊ PAGOU PELA LICENÇA.
14. Nada contido neste Contrato deverá prejudicar os direitos legais de qualquer parte que atua como um
consumidor se estiver executando o contrariem.
15. Suporte técnico. A ESET ou terceiros comissionados pela ESET deverão fornecer suporte técnico a seu critério,
sem quaisquer garantias ou declarações. O Usuário final deverá ser solicitado a fazer backup de todos os dados,
software e recursos de programa existentes antes do fornecimento de suporte técnico. A ESET e/ou terceiros
comissionados pela ESET não pode aceitar responsabilidade por danos ou perda de dados, de propriedade, de
software ou hardware ou perda de lucros devido ao fornecimento de suporte técnico. A ESET e/ou terceiros
comissionados pela ESET reserva-se o direito de decidir que a solução do problema está além do escopo de suporte
técnico. A ESET reserva-se o direito de recusar, suspender ou terminar o fornecimento de suporte técnico a seu
critério.
16. Transferência da licença. O Software pode ser transferido de um sistema computacional para outro, a não ser
que seja contrário aos termos do Contrato. Se não for contrário aos termos do Contrato, o Usuário Final somente
será autorizado a transferir permanentemente a Licença e todos os direitos decorrentes deste Contrato para outro
Usuário final com o consentimento do Provedor, desde que (i) o Usuário final original não retenha nenhuma cópia
do Software, (ii) a transferência de direitos seja direta, ou seja, do Usuário final original para o novo Usuário final;
(iii) o novo Usuário final tenha assumido todos os direitos e obrigações incumbidos ao Usuário final original, nos
termos deste Contrato; (iv) o Usuário final original tenha fornecido ao novo Usuário final a documentação que
permite a verificação da autenticidade do Software, como especificado no Artigo 17.
17. Verificação da autenticidade do Software. O Usuário final pode demonstrar direito de usar o Software em uma
das seguintes formas: (i) por meio de um certificado de licença emitido pelo Provedor ou por um terceiro indicado
pelo Provedor, (ii) por meio de um acordo de licença por escrito, se tal acordo foi concluído, (iii) por meio do envio
de um email enviado para o Provedor contendo detalhes do licenciamento (nome de usuário e senha) que
permitem Atualizações.
18. Dados relacionados ao Usuário final e proteção de direitos. Como o Usuário final, Você autoriza o Provedor a
transferir, processar e armazenar os dados, permitindo que o Provedor o identifique. Você concorda que o Provedor
usando seus próprios meios verifique se Você está usando o Software de acordo com as cláusulas deste Contrato.
Você emite, por meio deste documento, sua concordância de que, durante a comunicação entre o Software e os
sistemas computacionais do Provedor ou de seus parceiros comerciais, os dados podem ser transferidos, sendo a
finalidade disso garantir a funcionalidade do Software e a autorização para utilizá-lo e a proteção dos direitos do
Provedor. Seguindo a conclusão deste Contrato, o Provedor ou qualquer de seus parceiros comerciais terão o direito
de transferir, processar e armazenar dados essenciais que identifiquem Você, para fins de faturamento e execução
deste Contrato. Detalhes sobre a privacidade e proteção de dados pessoais podem ser encontrados em http://
www.eset.com/privacy.
19. Licenciamento para as autoridades públicas e para o governo dos EUA. O Software deve ser fornecido às
autoridades públicas, incluindo o governo dos Estados Unidos com os direitos de licença e as restrições descritas
neste Contrato.
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20. Controle de exportação e reexportação. O Software, a Documentação ou partes dela, incluindo as informações
sobre o Software e componentes dele, deverão estar sujeitos a controles de importações e exportações, de acordo
com regulamentos legais, que podem ser emitidos pelos governos responsáveis pela emissão do mesmo de acordo
com a legislação aplicável, incluindo a legislação dos EUA, regulamentos de administração de exportação e usuário
final, restrições de uso final e de destino emitidas pelo governo dos EUA e outros governos. Você concorda em estar
em conformidade rigidamente com todos os regulamentos aplicáveis de importação e exportação, bem como
reconhece que Você deverá ter a responsabilidade de obter todas as licenças para exportação, reexportação,
transferência ou importação do Software.
21. Avisos. Todos os avisos e a devolução do Software e a Documentação devem ser entregues a: ESET, spol. s r. o.,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, República Eslovaca.
22. Legislação aplicável. Este Contrato deverá ser interpretado e regido segundo as leis da República Eslovaca. O
Usuário final e o Provedor concordam que os princípios do conflito da legislação e a Convenção das Nações Unidas
sobre Contratos de Venda Internacional de Bens não se aplicam a este Contrato. Você concorda expressamente que
quaisquer disputas ou reclamações decorrentes deste Contrato com relação ao Provedor ou quaisquer disputas ou
reivindicações relativas ao uso do Software serão resolvidos pelo Tribunal Regional de Bratislava I e Você concorda
expressamente com o referido tribunal que exerce a jurisdição.
23. Disposições gerais. Se uma ou mais cláusulas deste Contrato forem inválidas ou não aplicáveis, isso não deverá
afetar a validade das outras cláusulas restantes do Contrato, que deverão permanecer válidas e vigentes de acordo
com as condições estipuladas neste documento. Este Contrato só poderá ser modificado por escrito, assinado por
um representante autorizado do Provedor ou uma pessoa expressamente autorizada a agir nessa capacidade, nos
termos de uma procuração.
Este é o Contrato em sua totalidade entre o Provedor e Você relativo ao Software e prevalece totalmente sobre
qualquer representação, discussão, obrigação, comunicação ou anúncio relacionado ao Software.
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