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zákazník
Fakultní nemocnice Brno se objemem poskytované péče řadí  
k největším nemocnicím v České republice. Každý rok  
je zde ošetřeno na jeden milión pacientů, na 2 106 lůžkách  
je každoročně hospitalizováno více než 75 tisíc pacientů  
a narodí se zde každý rok téměř 6 tisíc dětí. 

Fakultní nemocnice Brno je tvořena třemi pracovišti -  
- Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské 
medicíny a Pracoviště reprodukční medicíny - která se sestávají 
celkem z 54 klinik a oddělení. V roce 2001 zahájila jako první 
nemocnice u nás proces certifikace a implementace systému 
řízení jakosti a v únoru 2007 se stala držitelem certifikátu ISO 
9001:2000.

VýzVa
Moderní informační technologie jsou v současné medicíně 
nezastupitelnými prvky a nabírají stále na důležitosti. Ochrana 
a boj s viry jsou v nemocnici běžnou praxí, vzhledem k jejich 
záludnosti je však dnes nutná nejen ochrana pacientů, 
ale i techniky. Vzhledem k nespokojenosti s předchozím 
antivirovým řešením (nízká úroveň detekce, vysoká zátěž 
antiviru) bylo vypsáno výběrové řízení na zajištění nové, 
spolehlivější a efektivnější antivirové ochrany.

 Hlavní požadavky Fn Brno

   Systémová nenáročnost antivirového zabezpečení.

   Kvalitní detekce virových hrozeb. 

   Rychlost skenování.

   Přítomnost nástroje vzdálené správy.

   Plně automatizovaný proces antivirové kontroly  
a aktualizace antivirové databáze.

   Rychlá implementace řešení respektive nových verzí  
a rozšířených licencí.

Řešení 
Produkty ESET úspěšně používá Fakultní nemocnice Brno  
od roku 2006. Využívá hlavně produkt ESET NOD32 Antivirus 
Business Edition, který byl pořízen v počtu 1850 licencí. Celkem 
3000 poštovních schránek na serverech nemocnice chrání 
řešení ESET NOD32 SE pro Lotus Domino Server. 

Aktuálně je v celé rozsáhlé síti za pomocí řešení ESET zajištěna 
bezpečnost celkem 1700 koncových stanic, 150 terminálů,  
50 serverů a 3 mailserverů. IT specialisté z Fakultní nemocnice 
Brno zodpovědní za implementaci a administraci produktů 
ESET hodnotí kladně jak technickou podporu, tak vstřícnost  
a trpělivost obchodního týmu společnosti ESET. Správu 
systému ulehčuje nástroj vzdálené správy ESET Remote 
Administrator, který zajišťuje centralizovanou administraci.

„Konkurenční řešení jsme zkoušeli a používali. V současnosti jsme spokojeni  

se systémem ESET NOD32 Antivirus Business Edition, který považujeme za jeden  

z nejlepších na trhu, a proto mu důvěřujeme již několik let.“
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