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“Od inštalácie ESET sme nemali prakticky žiadne problémy s výkonom, a
máme k dispozícii viac času CPO pre aplikácie a užívateľov na serveroch.”
Christian Jandl, SPAR Systémový inžinier v SPAR

ZÁKAZNÍK
SPAR s počtom zamestnancov 35 000 je najväčším
súkromným zamestnávateľom v Rakúsku. Ak vezmeme
do úvahy jej pôsobenie v severnom Taliansku, Slovinsku,
Maďarsku, Českej republike a Chorvátsku, dosahuje celkový
počet zamestnancov viac ako 69 000.
IT zohráva kľúčovú úlohu v obchodných procesoch, či už
ide o prácu pri pokladni, nákup alebo riadenie, a bezpečnosť
interných systémov je rozhodujúcim faktorom pre
úspech firmy. Skupina SPAR má svoj vlastný servisný tím
zamestnancov oddelenia Informačných a komunikačných
technológií, ktoré má na starosti všetky IT úlohy spoločnosti.

HĽADANIE NOVÉHO RIEŠENIA
„V spoločnosti SPAR prevádzkujeme servery Windows, na ktorých
je uložených viac ako tri milióny súborov, zariadenia Citrix

a vysokovýkonné aplikačné servery,“ povedal Christian Jandl,
systémový inžinier v spoločnosti SPAR, a dodal: „So starým
antivírusovým softvérom systémy niekedy bežali na 99% zaťažení
procesora, čo bolo neprijateľné.“ Bezpečnosť, spoľahlivosť,
rýchlosť a jednoduché použitie sú kľúčovými prvkami pri
výbere nového antivírusového softvéru.
Ako sa ukázalo, ESET prekonal predchádzajúce bezpečnostné
riešenie spoločnosti SPAR vo všetkých aspektoch, a zabodoval
komplexnou konzolou centralizovaného riadenia, stabilitou
pri veľkom zaťažení a rýchlom načítavaní.

HLADKÉ NASADENIE NA 350
SERVEROCH
Nasadenie softvéru ESET vykonali IT odborníci spoločnosti
SPAR. Jandl povedal: „Celá implementácia riešenia bola vykonaná
interne. Po preskúmaní dokumentácie a testovacej inštalácii, bolo
produkčné prostredie viac ako 350 serverov Windows v priebehu jediného
mesiaca pripravené na prepnutie na ESET bez akýchkoľvek chýb.“

„Ukázalo sa, že inštalácia je jednoduchým a priamočiarym
postupom, ktorý je centrálne riadený prostredníctvom ESET Remote
Administrator Console, ktorú teraz využívame pri bežných operáciách
súvisiacich s konfigurovaním alebo monitorovaním našich serverov,“
dodáva Christian Jandl.

UDRŽIAVANIE SIETE
„Od nainštalovania antivírusovej ochrany ESET NOD32 Antivirus sme
nemali prakticky žiadne problémy s výkonom, a v súčasnosti je viac
CPU prostriedkov k dispozícii pre aplikácie a používateľov serveru
Citrix,“ hovorí Jandl a ako príklad z každodennej práce uvádza:
Vďaka ESET na serveroch sa prevádzkové náklady na
antivírusový program výrazne znížili. Priemerný čas potrebný
na prezeranie stavu ochrany alebo spustenie nových
inštalácií zaberie zhruba 15 minút denne, vďaka čomu má IT
tím spoločnosti SPAR viac času a zdrojov na ďalšie dôležité
činnosti.

www.eset.sk

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

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.

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

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.

a bezproblémovú prevádzku, a zároveň prinášajú stálu úroveň ochrany.

RIEŠENIE POUŽÍVANÉ ZÁKAZNÍKOM

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.

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.

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.
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