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Skutočne plánujete odpojiť zákazníkov so starými verziami produktov od update serverov už v júli tohto 
roku? 

Áno, nebude to však už od zajtra, takzvaný „cut-off process“ bude prebiehať počas tretieho štvrťroku 
2021 a vo výsledku takých zákazníkov odpojíme cca. na prelome augusta / septembra.

Budete predĺženú spoplatnenú podporu bežne ponúkať zákazníkom aj v budúcnosti?

Nateraz taký plán nie je, miesto toho zvažujeme iné alternatívy, ako obslúžiť zákazníkov so starými 
systémami alebo špeciálnymi potrebami.

Čo máme povedať zákazníkom, ktorí upgrade-li svoje systémy výlučne kvôli Cross certificate problem, 
ale podľa nových informácii nemuseli nič spraviť?

Mať najnovšiu verziu je vždy dobré a užitočné. Zákazník má poskytnutú najvyššiu mieru ochrany a 
zároveň má s update-mi pokoj na nejaký čas.



Ochrana platieb - platí to aj pre produkt  Eset endpoint Antivirus - alebo len pre Security? Funkciu 
Secure Browser má len verzia s firewallom?

Novú funkcionalitu zabezpečeného prehliadača obsahuje produkt Endpoint Security. V produkte 
Endpoint Antivirus sa nenachádza.

Plánuje sa aj podpora EEI pre ESET Protect Cloud?

Áno, koncom roka 2021 je naplánovaná verzia EEI pre cloud.

Je v Eset Protect a Eset Protect Cloud dostupné API?

Súčasťou riešenia ESET PROTECT je aj rozhranie API. Viac sa dočítate napr. 
https://help.eset.com/protect_install/80/sk-SK/era_serverapi.html?era_serverapi.html .

https://help.eset.com/protect_install/80/sk-SK/era_serverapi.html?era_serverapi.html


Kedy bude dostupná aktuálna verzia ESET produktov pre MacOS Big Sur?

V súčasnosti ESET podporuje verziu macOS Big Sur (11) aj pre produkt Endpoint Security for Mac aj 
Cyber Security. Viac tu https://support.eset.com/en/news7604-eset-support-of-macos-11-big-sur.

Uvažuje ESET doplniť svoje portfólio o nový produkt pre zálohovanie dát? :) Aspoň na klientoch. 
Vynikajúco by to zapadlo do filozofie manažmentu ESET PROTECT :)?

Na niektorých špecifických oblastiach spoločnosť ESET participuje prostredníctvom technologických 
aliancií. V oblasti zálohovania je to spoločnosť Xopero. Viac sa môžete dozvedieť aj tu 
https://www.eset.com/sk/firemna-it-bezpecnost/xopero/.

Akú máte skúsenosť s implementáciou EEI, myslím za aký čas sa to dá reálne implementovať?

Implementácia ESET Enterprise Inspectora je závislá od viacerých aspektoch zákazníckeho prostredia. 
Nie len jeho veľkosť, ale aj heterogénnosť siete. Samotná inštalácia servera, deployment na pracovné 
stanice zaradené do testovacej prevádzky (napr. 10 staníc) sa dá vykonať za 1MD. Optimalizácia 
prostredia je už veľmi závislá od veľkosti a ďalších aspektoch.



Má ESET Endpoint Encryption aj samostatne riešenie bez konzoly vzdialenej správy?

Riešenie ESET Endpoint Encryption ponúka aj možnosť fungovať aj v nemanažovanom režime. Tzn. na 
pracovnej stanici je nainštalované samotné riešenie Endpoint Protection bez vzdialeného servera, 
ktorý by pracovné stanice riadil. Používateľ alebo administrátor si spravuje všetko lokálne priamo na 
pracovnej stanici..

Ako sa líši Eset Full Disk Encryption od klasického Windows bitlockera ?

Hlavnou výhodou ESET Full Disk Encryption je jeho integrácia do centrálnej konzoly ESET Protect, resp. 
ESET Protect Cloud. Kompletnú správu funkcionalít šifrovania (manažment, politiky, nasadenie 
klientov) je možné riadiť z tej istej konzoly, z ktorej sa riadi bezpečnosť na pracovných staniciach.

Na mac os používate na pozadí FileVault alebo vlastné riešenie pri full disk encryption?

ESET Full Disk Encryption pre operačné systémy macOS používa natívne riešenie na šifrovanie FileVault 2 
od spoločnosti Apple.



Podporuje ECOS aj MS Teams?

Súčasťou produktu ESET Cloud Office Security je aj ochrana prostredia MS Teams spolu s Exchange 
Online, OneDrive for Business či SharePoint Online.

Vedeli by ste vyzdvihnúť hlavné rozdiely (funkčné, manažovacie) medzi Eset FDE a BilLocker prípadne 
Truecrypt/Veracrypt? Je potrebný TPM?

Truecrypt/Veracrypt sú opensource nástroje bez podpory od výrobcu.

Má zmysel bezpečné mazanie dát na šifrovanom médiu?

Z môjho pohľadu nemá. Ak je napríklad zašifrovaný celý disk tak nikto nemá prístup k jeho dátam bez 
použitia hesla. Bez tohoto hesla nie je možné obnoviť dáta. Toto je všeobecné pravidlo. Napríklad 
riešenie na šifrovanie dát od ESETu ponúka možnosť v prípade zabudnutia hesla, jeho obnovenie 
administrátorom cez manažment konzolu.



Dá sa šifrovat súbor pre skupinu užívateľov pomocou certifikátov?

Nie, ESET Endpoint Encryption používa na šifrovanie výlučne kľúče AES, 3DES či Blowfish. Viac o 
možnostiach šifrovania pomocou kľúčov sa dozviete tu https://help.eset.com/eee_server/3/en-
US/?encryption_groups_and_keys.html alebo tu https://help.eset.com/eee_client/5/en-
US/?deslock_and_encryption_keys.html

Funguje 2FA aj pre Windows počítače s AD prihlásením bez momentálneho pripojenia do siete?

Riešenie ESET Secure Authentication má podporu je pre využitie 2FA v offline režime. Detailné 
informácie sa nachádzajú v používateľskej príručke https://help.eset.com/esa/30/sk-SK/ .



Ak mám certifikáty na moje meno v jednej spoločnosti, musím si ich robiť aj v druhej spoločnosti??

Certifikáty sú vydávané na meno a platia pre tú firmu pre ktorú daná certifikovaná osoba pracuje. V 
prípade že certifikovaná osoba napríklad zmení zamestnávateľa tak si certifikáciu berie so sebou. Pre 
nového zamestnávateľa to znamená, že treba nahlásiť, že zamestnal takúto osobu a certifikácia sa 
prenesie. Pre pôvodného zamestnávateľa tento odchod znamená že už nespĺňa podmienky certifikácie 
a musí sa znovu certifikovať.

Platia zľavy pre EDu a GOV zákaznikov aj pri protect cloud ?

Áno. Pri všetkých produktových balíkoch s cloudovou konzolou ESET PROTECT CLOUD je možné uplatniť 
jednotnú zľavu 20% pre školstvo, pre zdravotníctvo, pre neziskové organizácie, pre detské domovy, 
domovy dôchodcov a DSS ako aj pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy.



Sú nové cloud produkty použ. aj v MSP ?

Partneri v MSP Programe majú k dispozícii pre svojich zákazníkov všetky produkty a firemné riešenia až 
na malé výnimky. K dispozícii sú samozrejme aj nové cloudové riešenia ESET PROTECT. Produkt ESET 
Enterprise Inspector nie je k dispozícii všetkým MSP Partnerom a do z dôvodu potrebných znalostí a 
certifikácie.

Ako sa dostanem k trialke?

Každý Partner si vie na Partnerskom portáli vygenerovať trial licenciu ako pre seba tak aj pre svojich 
zákazníkov. Dostupné sú všetky naše produkty a riešenia. Dĺžka trial licencie je 1 mesiac a môže byť 
generovaná pre zákazníka aj opakovane.



Ďakujeme za pozornosť!


