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ESET Remote Administrator (ERA) er et avanceret værktøj 
udviket til fjern installation og styring af ESET Business 
Edition sikkerhedsløsninger på et netværksbaseret, 
multiplatforms miljø.

Udviklet til ubesværet styring af ESET sikkerhedsløsninger, 
lader ESET Remote Administrator 4, netværksadministratorer 
føre tilsyn med sikkerheden for alle computere og servere fra 
et centralt sted.

Det indbyggede styringssystem lader administratorerne 
reagere i real time på malware hændelser, distribuere 
opdateringer centralt eller opretholde politikker på tværs af 
hele netværket.

Fordele ved ESET Remote Administrator

Fjerninstallation og opdatering  Problemfri opsætning af sikkerhedsløsninger på tværs af hele netværk, selv med tusindvis af endpoints og push 
automatisk alle opdateringer. 

Central styring Uanset om det er i et enkelt netværk eller over flere placeringer, kan sikkerhedsløsningerne styres fra en enkelt 
konsol for, at sikre ensartet opretholdelse af sikkerheds politikker.

Ubesværet opretholdelse af politikker Ny intuitiv wizard gør det nemt at planlægge politikker for grupper. Featuren til import/eksport af politikker 
fjerner meget af arbejdet med at lave backup og duplikere politikker på tværs af afdelingskontorer.

Overvågning af hændelser Overvåg alle netværks hændelser, inklusiv klientstatus, virus udbrud eller netværksangreb. Drag fordel af vores 
værktøj Notification Manager til at holde dig orienteret om nye klient hændelser såsom afsluttede opgaver, udløb 
af licens eller serverfejl og advarsler. 

Avanceret Klientstyring  Vælg mellem to typer af klientgrupper Statisk eller Parametrisk: 

Statisk – Til at sortere klienter på dit netværk i navngivne grupper og undergrupper. 

Parametrisk – Specielt velegnet til at øjeblikkeligt identificere problematiske eller infiltrerede enheder via filtrering, 
rapporter, notifikationer og politikker.

Hold dig opdateret om virksomhedens 
sikkerhed 

Drag fordel af omfattende statistikker, som f.eks. trusselslogs, karantæne og firewall hændelser. Hvis behovet 
opstår kan man trække yderligere informationer såsom kørende processer og startup programmer fra klient 
computere via det integrerede ESET SysInspector værktøj.
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FUNKTIONER I ESET REMOTE 
ADMINISTRATOR

ESET Remote Administrator leveres med kraftige styrings 
værktøjer som er egnet til alle forretningsmiljøer, fra små til 
store virksomheder.

ESET Remote Administrator omfatter to separate 
komponenter – ERA Console (ERAC) og ERA Server (ERAS).

ERAC bliver typisk installeret på systemadministratorens 
computer, mens ERAS kører som en service på Microsoft 
Windows® NT-baserede operativsystemer og servere og 
fungerer som en grænseflade mellem ERAC og klient-
computerne. Her behandles, opbevares eller modificeres 
alle informationer såsom konfigurations opgaver eller 
fjerninstallationsanmodninger, inden de sendes videre til de 
respektive klienter eller tilbage til ERAC.

I et virksomhedsmiljø med mange afdelinger, kan en 
hierarkisk struktur af ERA servere sættes op, hvilket sikrer 
mere effektiv og balanceret brug af lokale servere.

Derudover tillader ERA system administratoren at tilpasse 
politikker via en manual add-on indstilling for best-fit 
styrings scenarier.

FORBEDREDE STYRINGS FEATURES 

Remote Antivirus Scanning Kør on-demand eller planlaget scanninger eksternt fra styringskonsollen.

Understøtter multiple databaser   MS Access, MSSQL Server, MySQL, og Oracle understøttes alle.

Licensstyring  Administrer flere licensnøgler med forskellige udløbsdatoer og klientantal. I tilfælde af en mere kompleks 
organisations struktur, er det muligt at sammenlægge flere licenser af forskellige organisatoriske enheder. 

Active Directory Synchronization  Opsæt ESET løsninger nemt og smertefrit i store organisationer med komplekse netværk, og sorter klienter i 
grupper, hvilket sikrer overensstemmelse med organisationens struktur.

Smartere planlægning  Hold styr på planlagte opgaver og hav muligheden for at tilføje yderligere prædefinerede planlagte opgaver.

Forbedret data transfer sikkerhed Al trafik som passerer mellem serveren og klienterne; server og konsol er krypteret med hjælp af Advanced 
Encryption Standard (AES). 

Centraliseret karantæne view Administrer og hold tilsyn med karantæne indholdet på alle klientcomputere fra et central sted. Karantæneramte 
filer kan hentes direkte fra klienten for yderligere undersøgelse. Opret opgaver til at genskabe eller slette 
karantæneramte filer, eller udeluk dem helt fra yderligere scanning. 

Firewall Rules Merge Wizard Sammenlæg firewall regler fra klienter til én master firewall regel baseret på data samlet af klienterne under 
indlæringstilstanden. Overfør disse regler til klienterne med hjælp af Konfigurations muligheden eller anvend de 
nye regler som en politik.

SYSTEMKRAV

ESET Remote Administrator  er udelukkende designet til at køre med ESET‘s sikkerhedsløsninger på tværs af en bred vifte af platforme og beskytte endpoints, 
servere og mobile enheder.

ESET Remote Administrator Console OS: Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/ 7 

ESET Remote Administrator Server OS: Windows NT4 (Service Pack 6)/ 2000/XP/2003/2008/Vista/ 7 (Windows NT4 - Access Components (MDAC) 2.5 
Service Pack 3 skal være installeret
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