
Pomáha poskytovateľom 
MSP napredovať



ESET MSP Program  
je navrhnutý s ohľadom  
na vaše potreby
Na základe rozhovorov s našimi MSP partnermi vieme, že flexibilita  
a ziskovosť sú kľúčové pri napredovaní ich biznisu. Tento program bol navrhnutý 
so zreteľom na tieto ciele a ich dosiahnutie.

Ponúka jednotný ekosystém, rôzne možnosti integrácie a flexibilný proces  
objednávania a fakturácie. Naše riešenia optimalizované pre MSP sa ľahko používajú, 
minimalizujú množstvo každodenných operácií a umožňujú vám poskytovať špičkové 
a spoľahlivé zabezpečenie. 

Mesiac

Marža

Chránené
zariadenia



3

 ✓ NEMUSÍTE SA OBÁVAŤ ZMIEN  
V POČTE LICENČNÝCH JEDNOTIEK

Plaťte len za to, čo skutočne používate: 
žiadne paušálne poplatky či dlhodobá 
viazanosť.

 ✓ SPRÁVU LICENČNÝCH JEDNOTIEK 
ZÁKAZNÍKOV MÁTE VO VLASTNÝCH 
RUKÁCH

Vďaka jednotnému účtu získate 
maximálnu slobodu a flexibilitu 
pri pridávaní alebo odstraňovaní 
licenčných jednotiek, alebo pri 
vykonávaní iných administratívnych 
zmien, a to všetko pomocou niekoľkých 
kliknutí. 

 ✓ ATRAKTÍVNE PRÍLEŽITOSTI 
NA UP-SELLING

S platformou ESET PROTECT môže 
prechod na vyššiu úroveň priniesť 
významnú pridanú hodnotu bez 
výrazného zvýšenia nákladov. 

 ✓ POUŽÍVANIE LICENCIÍ MÔŽETE 
SLEDOVAŤ V REÁLNOM ČASE

Kedykoľvek sledujte využívanie licencií 
na dennej báze a na úrovni jednotlivých 
zákazníkov. Zároveň si môžete hocikedy 
počas mesiaca pozrieť svoj obchodný 
výkon. 

 ✓ MÁTE TO POD PALCOM

Užívajte si maximálnu slobodu 
samostatného riadenia. Všetky operácie 
týkajúce sa objednávania a licencovania 
môžete vykonávať sami bez toho, aby 
ste museli čakať na schválenie alebo 
kontaktovať spoločnosť ESET.

 ✓ ODSTUPŇOVANÉ CENY PODĽA 
OBJEMU

Náš cenník vám umožňuje zvýšiť zisky 
na základe počtu klientov, ktorých 
chránite. Čím viac licencií predáte, tým 
lepšiu jednotkovú cenu vám môžeme dať. 

Zvýšte svoje zisky 
s modelom ESET 
zameraným na MSP

Máte otázky týkajúce sa produktu alebo partnerstva? 
Obráťte sa na zástupcu spoločnosti ESET.

www.eset.com/sk



Ochrana cloudových aplikácií

Dodatočná vrstva ochrany pre cloudové 
aplikácie služby Microsoft 365

Ochrana e-mailovej komunikácie

Ďalšia vrstva na ochranu e-mailov, ktoré sú 
najzraniteľnejším vektorom útoku

Zabezpečenie súborových serverov

Bežné a viacúčelové servery, sieťové súborové 
úložiská, SharePoint

Detekcia a reakcia

Identifikácia narušenia bezpečnosti, 
vyhodnocovanie rizík, riešenie 
incidentov a ich náprava

Ochrana identity a údajov

 ✓ Šifrovanie

 ✓ Viacúrovňové overovanie

 ✓ Zálohovacie riešenia

Moderné zabezpečenie  
koncových zariadení

 ✓ Laptopy

 ✓ Počítače

 ✓ Mobilné telefóny

Pokročilá ochrana pred hrozbami

Prevencia pred zero-day hrozbami 
vrátane ransomvéru

PLATFORMA 
ESET PROTECT

Služby kybernetickej bezpečnosti od nasadenia cez aktualizáciu až po prémiovú podporu

Kontrola vo vašich rukách 
s platformou ESET PROTECT
Platforma ESET PROTECT je globálne najkomplexnejšie riešenie na prevenciu 
hrozieb, ich detekciu a reakciu na ne. V závislosti od vašich potrieb ju možno nasadiť 
ako cloudovú alebo lokálnu konzolu, a to bez väčších rozdielov vo funkcionalite.

Komponent platformy ESET PROTECT umožňujúci XDR poskytuje rozšírený prehľad 
o koncových zariadeniach, vyhľadávanie hrozieb a reakciu na incidenty a je určený 
na okamžité zmiernenie akýchkoľvek bezpečnostných problémov v sieti.
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Portál ESET MSP Administrator (EMA) 
je ľahko prístupný cez internet. Je úzko 
prepojený s platformou ESET PROTECT 
prostredníctvom jediného prihlásenia, 
čím sa automaticky synchronizuje 
štruktúra zákazníkov. Z jedného miesta 
môžete kontrolovať stav zabezpečenia 
svojich zákazníkov, minimalizovať hrozby, 
prešetrovať incidenty a okamžite na 
ne reagovať. EMA disponuje výkonným 
rozhraním API, ktoré umožňuje 
bezproblémovú integráciu s vašimi 
existujúcimi firemnými systémami. 

Multitenantnosť vám umožňuje 
spravovať z jednej konzoly hneď niekoľko 
zákazníkov. Zároveň je zaručené, že 
zákazníci, ktorí požiadajú o prístup, 
nebudú môcť vidieť iné dáta ako svoje 
vlastné.

Vďaka infraštruktúre založenej 
na agentoch môžete nasadiť 
agenta správy na systémy s rôznymi 
bezpečnostnými produktmi, spúšťať 
skripty či vzdialené príkazy, vytvárať 
zoznamy nainštalovaného softvéru 
a inštalovať bezpečnostné záplaty 
operačných systémov.

Jednotný ekosystém MSP

ZÁKAZNÍK A ZÁKAZNÍK B ZÁKAZNÍK C

N NN

CLOUD

RMM API

ON - PREMISES

MSP ACCOUNT &
SECURITY MANAGEMENT



Priame prepojenie 
produktov ESET 
s vaším nástrojom RMM
Ak ako MSP pracujete s nástrojmi RMM alebo PSA, nemusíte si robiť starosti. 
V spoločnosti ESET je naším cieľom poskytnúť vám tú najlepšiu hĺbkovú integráciu 
s poprednými poskytovateľmi nástrojov RMM a PSA vrátane ConnectWise, Solarwinds, 
Datto, Kaseya a ďalších. Pozrite si naše pluginy. 

PRIAME PLUGINY
Naše jedinečné pluginy pre DEM (Direct 
Endpoint Management) fungujú aj bez 
sprostredkovateľskej konzoly. Ak používate 
naše pluginy pre DEM, váš nástroj RMM bude 
komunikovať priamo s agentom ESET a naopak.

VÝKONNÉ ROZHRANIE API
Portál ESET MSP Administrator má výkonné 
a dobre zdokumentované rozhranie API, 
ktoré vám poskytuje neobmedzené možnosti 
integrácie, správy a automatizácie.

ZABEZPEČENIE SO ŠIROKÝM 
POKRYTÍM
S naším pluginom môžete spravovať klienty 
Windows a macOS, ako aj bezpečnostné 
riešenia ESET na serveroch Windows. V prípade, 
že váš nástroj RMM nie je priamo podporovaný, 
použite v produktoch ESET chrániacich koncové 
zariadenia skript eRMM, ktorý umožní okamžitú 
integráciu vašej platformy.

https://www.eset.com/sk/firemna-it-bezpecnost/partnerstvo/integracia/
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Spoľahnite sa na popredné 
IT zabezpečenie
Jedna vrstva ochrany proti neustále sa vyvíjajúcim hrozbám nestačí. ESET LiveSense, naša 
viacvrstvová bezpečnostná technológia, poháňa platformu ESET PROTECT. 

Funguje v kombinácii so strojovým učením, cloudovým reputačným systémom  
a odbornými znalosťami našich zamestnancov.

Boli sme medzi prvými spoločnosťami, ktoré zaviedli cloudovú technológiu poháňajúcu aj náš 
globálny reputačný systém ESET LiveGrid® na nepretržitú aktualizáciu informácií o hrozbách. 

Takýto úspech je dielom kľúčovej zložky spoločnosti ESET: tímu zanietených zamestnancov, ktorí 
už viac ako tri desaťročia skúmajú malvér a inovujú technológie.

© 1992 – 2022 ESET, spol. s r. o. – Všetky práva vyhradené. Použité ochranné známky sú ochrannými známkami alebo registrovanými 
ochrannými známkami spoločnosti ESET, spol. s r. o., alebo ESET North America. Všetky ostatné názvy a značky sú registrovanými 
ochrannými známkami príslušných spoločností.



O spoločnosti ESET 
Celosvetovo naše bezpečnostné riešenia ESET ponúka už viac ako 10.000 
poskytovateľov spravovaných služieb (MSP). Už viac ako 30 rokov vyvíjame 
popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť, ktoré poskytujú komplexnú 
a viacvrstvovú ochranu pred kybernetickými hrozbami. ESET je dlhodobo 
priekopníkom v oblasti strojového učenia a cloudových technológií, ktoré umožňujú 
prevenciu a detekciu malvéru, ako aj následnú reakciu. ESET je súkromná spoločnosť, 
ktorá podporuje vedecký výskum a vývoj na celom svete.

ESET V ČÍSLACH

1 mld.+
chránených 

používateľov 
internetu

400‑tis.+
firemných 
zákazníkov

10‑tis.+
poskytovateľov 
spravovaných 
služieb (MSP) 

po celom svete

13
globálnych 

centier výskumu 
a vývoja

PRIDAJTE SA K ESET MSP PROGRAMU

https://www.eset.com/sk/firemna-it-bezpecnost/partnerstvo/managed-service-provider-program/
https://www.eset.com/int/business/partner/msp/
https://www.eset.com/sk/firemna-it-bezpecnost/partnerstvo/managed-service-provider-program/

