
Virtualization Security 
pro VMware vShield



Je zcela nový produkt umožňující standardní AV ochranu virtuálních strojů bez nutnosti instalace jakéhokoliv bezpečnostního 
produktu do jejich OS.

ESET Virtualization Security (EVS) nativně podporuje VMware vMotion a vCenter a je kompatibilní s nástrojem pro vzdálenou 
správu ESET Remote Administrator 6.

Snadná instalace
Nasazení EVS spočívá pouze v registraci nové bezpečnostní virtuální appliance pomocí vShield správce.  Po instalaci vzdálené 
správy ESET Remote Administor 6 a ESET Remote Administrator Virtual Agent Host, které jsou rovněž dostupné ve formě 
virtuální appliance, může správce začít spravovat AV kontrolu na chráněných virtualizovaných systémech pohodlně z jednoho 
místa.

Perfektní výkon
ESET skenovací jádro se vyznačuje nízkými nároky na systémové prostředky a vysokou skenovací rychlostí. Nechává tak 
potřebný výkon dalším aplikacím a procesům.

Žádné AV bouře
Všechny skenovací úlohy jsou pomocí VMware nástrojů ponechány na centrálním skeneru uvnitř ESET Virtualization Security 
appliance, takže nedochází k simultánní kontrole virtuálních stanic.  
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SLUŽBY ZDARMA 
PRO ZÁKAZNÍKY 
S PLATNOU 
LICENCÍ

Technická podpora

K dispozici je nejen možnost konzultace po telefonu nebo 
e-mailem, ale také online pomocí vzdáleného připojení* 
a databáze znalostí.

Návštěva technika

V rámci platné licence nabízíme všem firemních 
zákazníkům s licencí na 25 počítačů a více jednou ročně 
návštěvu našeho technika. Zahrnuje max. 4 hodiny práce 
technika na místě + cestu. Možno čerpat jako školení, 
konzultaci nebo pomoc s instalací a nasazením.

Antivirová ambulance

Služba je poskytována online pomocí vzdáleného  
připojení po předchozí dohodě s technikem. Služba 
neslouží k odvirování všech počítačů ve firemním prostředí, 
ale jako konzultace, kdy je na základě vzorku postižených 
stanic technikem navržen optimální postup pro odvirování 
ostatních počítačů.

Školení a konzultace

Školení a konzultace vedené certifikovaným technikem 
v sídle společnosti ESET v maximálním rozsahu 4 hodiny.

* Po předchozí domluvě s technikem.



ESET Virtualization Security pro VMware vShield licencování

Aby licence co nejlépe vyhovovala potřebám zákazníka, jeho síťové architektuře a způsobu používání virtuálního prostředí, je ESET Virtualization Security dostupná ve třech variantách  
- na počet virtuálních stanic, hypervisorů hostitelských stanic nebo procesorů. 

• 1 VM se počítá jako klasická fyzická stanice.

• Ideální řešení pro méně než 50 VM na hostitelském počítači.

• Vhodné pro společnosti, které přechází z fyzických strojů 
na virtuální.

Virtuální stanice (VM)

• Jednotná cena: 1 hypervisor = 1 cena

• Pokrývá neomezený počet VM na hostitelském PC

• Vhodné pro více než 50 VM na hostu

• Jednotná cena: 1 fyzický procesor = 1 cena

• Vhodné do prostředí, kde je více než 25 VM na procesor
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