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• Partneri sa oboznámili s novou EOL politikou a niektorí mali aj mierne 
výhrady

• Niektorú spätnú väzbu a návrhy na zlepšenie sme zapracovali už počas júla 
2020.

• EOL politika môže vyústiť do straty niektorých dlhoročných zákazníkov, ale 
na druhú stranu nám umožní sústrediť sa na nové príležitosti v podobe x-
sell a upsell zákazníkom, ktorí prejdú na najnovšie produktové verzie.

• Prečistili sme repozitáre a webstránky v súlade s novou EOL polikou počas
2.polroka 2020.



• V 2.polroku 2020 sme ukončili podporu týchto produktových 
verzií:
1. Endpoint Security + AV for Windows v5 – koniec modulových update-

ov: 30. Júna 2021

2. ESET Remote Administrator v6.5

3. ESET MSP Administrator v1 – ukončenie migrácie Ingram Micro v apríli
2021

4. ESET Security pre Kerio – koniec modulových update-ov: 31. 
Decembra 2021



• V roku 2021 plne ukončíme podporu nasledovných 
produktových verzií
1. Endpoint Security + AV for Windows v6.6 (1.547 ml. seats) – koniec 

modulových update-ov: 30. Júna 2021

2. ESET Security Management Center v7.0

3. ESET Mail/Gateway Security for Linux/FreeBSD - koniec modulových 
update-ov: 31. Decembra 2021



• Domáci užívatelia: bez podpory Win XP, keďže verzia 9 už nie je 
podporovaná

• Biznis zákazníci: dostupná podpora Win XP, kým Endpoint + AV v6.5
ostávajú v limitovanú podporu (marec 2022)

• Svetový trhový podiel: cca 0.72% počas februára 2021

• Trhový podiel ESET: kúsok nad 1%

• Žiadne plány predĺžiť podporu Windows XP pre domácich užívateľov

• Verzia 9 pre domácich užívateľov bude v dohľadnej dobe odpojená z 
update serverov (v súlade s EOL politikou)



• Minulý týždeň sme predstavili spoplatnenú predĺženú podporu pre 
vybrané už nepodporované produktové verzie, aby sme umožnili primárne 
enterprise zákazníkom upgrade-ovať ich infraštuktúru trochu neskôr

• Ide o neformálnu službu, ktorá má pomerne striktné podmienky 
používania a je navrhnutá tak, aby väčšinu odradilo ju chcieť použiť

• Platiaci zákazníci môžu naďalej dostávať kľúčové modulové updates až do 
júna 2023, zatiaľ čo pre ostatných zákazníkov na nepodporovaných 
verziách prestanú updates fungovať už v júli 2021. 

• Zvyšok zákazníkov budú prvýkrát v historii odrezaný od update serverov. 



• Indikatívna cena: 20% ročnej ceny licencie

Endpoint Produkt Verzia Server Produkt Verzia

ESET NOD32 Antivirus Business Edition v4 ESET File Security for Windows Server v4.5

ESET Smart Security Business Edition v4
ESET File/Mail/Gateway Security for 

Linux/FreeBSD
v4.5

ESET Endpoint Security for Windows v5 ESET Security for Microsoft Sharepoint Server v4.5

ESET Endpoint Antivirus for Windows v5 ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server v4.5

ESET Endpoint Security for Windows v6.5

ESET Endpoint Antivirus for Windows v6.5 



• Kontinuálne zlepšovanie EOL politiky – formulár na poslanie 
spätnej väzby bude k dispozícii na global hub (proces bude 
spustený počas marca 2021)

• Koniec prechodného obdobia: 30.júna 2021

• Pretaviť všetky naučené lekcia z prechodného obdobia do 
zlepšení v rámci pripravovaného programu: Najnovšia 
produktová verzia. Spoločne vydefinujeme, vytvoríme a 
nasadíme mechanizmy a procesy, vďaka ktorým by malo byť 
výrazne jednoduchšie držať zákazníkov na najnovšej verzii



Problém Ovplyvňuje Pôvodný termín Nový termín

ALPC API Windows 10 Q1 2021 Q3/Q4 2021 (odhad)

SHA1
Windows Vista/7/Server 
2003/8

Apríl 2021 Koniec marca 2021

Cross-
certificate

v6.6 to v7.1 niektoré 
konkrétne v7.2 zostavy

Apríl 2021 December 2023

Koniec 
prechodného 
obdobia

Každá produktová verzia s 
ukončenou podporou, ktorá 
ešte dostáva modulové 
updates

Jún 2021 Jún 2021



• “Vyriešený” problém – ESET validoval použiteľnosť nového certifikátu 
takmer 2 mesiace (expiruje v Decembri 2023) 

• “Najmenšie zlo”– na problém sme sa pozreli zo všetkých možných strán a 
snažili sa dosiahnuť rovnováhu, aby sme pomohli čo najväčšiemu počtu 
postihnutých endpointov a zákazníkov

• rola Microsoft– MS naďalej zohráva významnú úlohu v tom, ako sa vo 
Windows pracuje s certifikátmi = vysoká šanca, že novo kúpený certifikát 
nebude spoľahlivo fungovať až do decembra 2023, preto sa odporúča 
inštalovať nová verzia ESET produktov



• Dedikovaný update server určený špeciálne pre užívateľov so systémami 
nepodporujúcimi SHA256. Kľúčové modulové update by mali fungovať 
naďalej.

• Tento server budeme schopní prevádzkovať niekoľko mesiacov, aby sme 
zákazníkom kúpili extra čas na finálne riešenie problému – nainštalovať MS 
update pridávajúci SHA256 podporu alebo downgrade na v6.5

• PC, ktoré sa bežne update-jú z našich serverov budú presmerované 
automaticky, zákazníci, ktorí update-ujú spoza mirror serverov, budú 
musieť manualne zmeniť nastavenia



• Ako ESET očakáva, že pomôžete týmto zákazníkom?
• Ideálne ich treba presvedčiť, aby nainštalovali SP a konkrétny patch, ktorý pridá 

podporu SHA256 do ich Windows OS.

• Ak to nestíhajú, majú k dispozícii náš dedikovaný update server. 

• V žiadnom prípade ich však nenechajte v domnienke, že týmto problým natrvalo 
adresovali.



Prechodné obdobie skončí v Júni 2021!!!

• Zákazníci na nepodporovaných produktových verziách prestanú dostávať 
modulové updates v júli 2021

• Takmer 4.5 milióna užívateľov je stále na nepodporovaných verziách
(endpoint a server produkty spolu)

• Iba cca 588 tisíc úžívateľov evidujeme pri zákazníkoch, ktorí explicitne 
povedali, že zatiaľ z rôznych technických dôvodov svoju infraštruktúru 
upgrade-núť nevedia→ spoplatnená predĺžená podpora

• Odteraz by sme sa mali sústrediť na “EOL problém”



• ALPC API – hláška bude odstránená

• Cross-certificate problém – hláška bude odstránená

• SHA1 – hláška ostáva v produktoch

• EOL problém – hláška sa prefarbí na červeno

• Pokiaľ má zákazník na danom PC viac ako 1 problém, tak po novom sa mu 
zobrazia všetky relevantné hlášky



Problém Skupina Stav migrácie
Ostávajúce 
endpointy

Windows 10 ALPC 
API

Nemanažované 58,39 % 30 015

Manažované 81,33 % 20 025

SHA1 (Windows 
Vista/7 a Windows 
Server 2003/8)

Endpointy 51,51 % 12 294

Servery 52,22 % 690

EOL = koniec 
modulových updates

Windows 
platforma

62,70% 54 388



Ďakujeme za pozornosť!


