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zákazník
Skupina tvořená kolem společnosti CIDEM Hranice, a. s. 
zahrnuje 8 obchodních společností, ve kterých má CIDEM 
Hranice, a. s. rozhodující nebo podstatný vliv. Souhrn 
bilančních sum jednotlivých společností přesahuje  
2,2 mld. Kč, souhrn tržeb za prodej zboží a vlastních výrobků  
a služeb jednotlivých společností v roce 2006 přesáhl 4 mld. Kč. 
Skupina CIDEM provozuje druhou největší dopravní společnost 
na severní Moravě a patří do první desítky největších 
dopravních firem v rámci České republiky. Vozový park dopravní 
skupiny tvoří přibližně 350 autobusů, přičemž významná část 
je provozována na ekologický pohon (stlačený zemní plyn). 
Kromě přepravy osob se na obratu skupiny výrazně podílí také 
nákladní doprava.  

VýzVa
Dopravní společnosti ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD 
Frýdek Místek spojené do skupiny CIDEM provozují síť o počtu 
210 počítačů, které se nacházejí v 8 různých lokalitách. Na mail 
serveru je nainstalován operační systém Linux. Síť bylo třeba 
vybavit rychlým a účinným antivirovým systémem  
s centralizovanou správou. 

 Hlavní požadavky CIDEM

   Systémová nenáročnost, protože nasazení nové 
antivirové ochrany nesmí znamenat nákup nového 
hardwarového vybavení.

  Kvalitní detekce virových hrozeb.

  Nástroj vzdálené správy.

   Plně automatizovaný proces antivirové kontroly  
a aktualizace antivirové databáze.

   Rychlá implementace řešení respektive nových verzí  
a rozšíření licencí. 

  Doporučení a ocenění v nezávislých testech. 

ŘEšEní 
Od roku 2005 využívají dopravní společnosti skupiny CIDEM 
řešení ESET NOD32 Antivirus Business Edition pro stanice 
a souborové servery a ESET Mail Security pro ochranu 
poštovních serverů. V květnu 2007 objednala společnost 
rozšíření licencí na další 2 roky.

Kompletní implementace (přechod na systém ESET NOD32 
Antivirus Enterprise Edition, nasazení a konfigurace nástroje 
ESET Remote Administrator a aktivace zabezpečení na serveru 
pomocí ESET NOD32 Antivirus pro Linux File Server/BSD) 
netrvala ani celý týden, což je při faktu, kdy je 210 počítačů 
rozmístěno v osmi různých lokalitách, vynikající výsledek. 
Rozšíření licencí po dvou letech si vyžádal pouze jeden den. 
Správu systému ulehčuje nástroj vzdálené správy ESET 
Remote Administrator, který zajišťuje plynulou aktualizaci a 
centralizovanou administraci ve firemním prostředí skupiny 
CIDEM. 

 „Při výběru jsme se rozhodovali s ohledem na pozitivní reference z jiných firem, které 

nasadily antivirové řešení ESET NOD32 Antivirus. Jsme velmi spokojeni s rychlostí, velice 

podrobnými možnostmi nastavení a malou velikostí rozšíření licencí systému  

ESET NOD32 Antivirus Business Edition. Navíc ESET Remote Administrator je pro IT oddělení 

velmi efektivní nástroj.“

Marek Antolík,  IT Administrátor CIDEM Hranice, a. s.

Bezpečné počítače 
v dopravních společnostech
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