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ZÁKAZNÍK

Spoločnosť Magstim má sídlo na juhozápade Walesu 
a  poskytuje najmodernejšie klinické a  výskumné nástroje, 
ktoré sa používajú v odbore neurológie a chirurgie.  Vlajkovým 
produktom spoločnosti je sortiment neinvazívnych systémov 
pre magnetickú stimuláciu, ktoré stimulujú mozgovú kôru, 
miechové korene a periférne nervy. 

Magstim má zhruba päťdesiat užívateľov, ktorí pracujú 
prevažne so systémom Windows. Vzhľadom na našu 
zodpovednosť poskytovať technológiu, ktorá umožňuje 
neurológom pracovať s  ľudským mozgom pri vedomí, sú 
poruchy z  dôvodu malware neprijateľné a  poskytovanie 
najlepšej antivírusovej ochrany je pre naše podnikanie to 
najdôležitejšie.

VÝZVA

Spoločnosť mala obnoviť aktuálnu zmluvu o  antivírusovej 
ochrane, ale IT manažér Gareth Lloy sa rozhodol pozrieť aj 
na iné dostupné produkty. „Dostal som odporúčania na ESET, 
a na stránke AVComparatives bol produkt hodnotený veľmi 
dobre,“ vysvetlil.

Odstránenie nainštalovaného antivírusu sa ukázalo 
ako časovo náročná úloha, pretože softvér musel byť 
odinštalovaný z  každej pracovnej stanice, a  následne bolo 
nutné počítač reštartovať. V  porovnaní s  tým nainštalovať 
ESET NOD Antivirus Business Edition bolo pomerne 
jednoduché vďaka funkčnosti ERAC (ESET Remote 
Administrator Console), ktorá umožňuje nasadenie 
antimalware softvéru automaticky a bez reštartu. 

RIEŠENIE

Hneď ako začala pracovná stanica komunikovať s  ERAC, 
bola aktualizovaná pomocou funkcie „mirror facility“ 
a  bolo potrebné vykonať iba drobné zmeny   v  súlade 
s  preddefinovanými politikami ERAC. Následne budú zmeny 
v politike priradené ku klientovi automaticky po pripojení ku 
konzole.

V  momente, keď Magstim potreboval pomoc technickej 
podpory ESET v  súvislosti s  mailovým serverom, bol tento 
problém vyriešený rýchlo a profesionálne. 

Od počiatočnej inštalácie bola tiež vykonaná aktualizácia 
klientskeho softvéru bez akýchkoľvek problémov. „Naša 
sieť dostáva vysokú úroveň ochrany, ktorú potrebuje, a  my 
profitujeme z nižších nákladov, bez toho aby bola ohrozená 
bezpečnosť,“ uzatvára Gareth Lloyd. 

„Vďaka konzole ESET Remote Administrator Console bola inštalácia ESET na sieti jednoduchá. Prednastavené politiky umožňujú  
nastavenie priamo po vybalení z krabice, a následne je potrebných len niekoľko vylepšení, ktoré zodpovedajú našej sieťovej infraštruktúre 
a špecifickým potrebám.“

Gareth Lloyd, IT Manažér, Magstim  



3 DOBRÉ DÔVODY PREČO POUŽIŤ 
RIEŠENIA ESET ENDPOINT 

ĽAHKÝ A EFEKTÍVNY 
Unikátne postavené riešenia ESET Endpoint Security s nízkou 
záťažou na systém boli optimalizované tak, aby perfektne zapadli 
do akéhokoľvek systémového prostredia. Zabezpečujú rýchly štart 
a bezproblémovú prevádzku, a zároveň prinášajú stálu úroveň ochrany. 

VZDIALENÁ SPRÁVA 
Spravujte IT ochranu naprieč tisíckami koncových zariadení z jednej 
konzoly. Využite funkcie ako napríklad náhodné spustenie vybraných 
úloh pre optimalizáciu sieťových úloh alebo real-time webové 
rozhranie zobrazujúce kritické informácie o bezpečnosti siete.

REPUTÁCIA S PODPOROU CLOUDU 
Riešenia ESET Endpoint Solutions ponúkajú pokročilú ochranu pre 
firemné koncové zariadenia. Overené skenovacie jadro ThreatSense 
s optimalizovaným skenovaním ESET Live Grid založeným na 
“whitelisting-u” bezpečných súborov umožňujú precíznu detekciu 
malvéru a robia riešenie veľmi efektívne voči prichádzajúcim hrozbám.

RIEŠENIE POUŽÍVANÉ ZÁKAZNÍKOM

ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION 
Overený antivírus a antispyware, ktorý prináša ochranu pre malé aj 
veľké podniky. Riešenie je doplnené o ESET Remote Administrator - 
vzdialenú centralizovanú správu, ktorá umožňuje na diaľku inštalovať 
bezpečnostný softvér, vynútiť bezpečnostné pravidlá, spustiť 
skenovanie a omnoho viac.

Ochráňte vašu firemnú sieť s ESET Endpoint 
Security - bezpečnostným riešením, 
s  viacvrstvovou ochranou dát. Legendárny 
antivírus NOD32, obojsmerný firewall, web 
kontrola a vzdialená správa zariadenia v prvej 
línii obrany proti počítačovým hrozbám.

ESET má viac ako 25 rokov skúseností vo 
vytváraní bezpečnostného softvéru, ktorému 
dôveruje viac ako 100 miliónov užívateľov 
na celom svete. Naše riešenia navyše získali 
prestížne ocenenia mnohých testovacích 
inštitúcií.

ESET Endpoint Security
Zabezpečte firemné dáta s viacvrstvovou 
ochranou od lídra v bezpečnostnom odvetví

O spoločnosti ESET: ESET je slovenská firma zaoberajúca sa IT ochranou založená v roku 1992 v Bratislave. Regionálne zastúpenie má v Prahe 
v Českej Republike; v San Diegu v USA; v Buenos Aires v Argentíne, a v Singapure. www.eset.sk


