
ESET Remote Administrator Plugin para Kaseya



Benefícios

Funcionalidades

Opções expandidas Oferece opções anti-malware adicionais para a sua rede de clientes gerenciados. Substitua soluções já existentes 
com clientes leves ESET para baixo uso dos recursos do sistema e detecção proativa de múltiplos vetores de 
ameaça.

Fácil de gerenciar O console familiar do Kaseya proporciona fácil gerenciamento e a adoção das soluções ESET sem a necessidade 
de um segundo console.

Usuários finais satisfeitos Monitoramento em tempo real e reparos que ajudam a resolver problemas de segurança mais rápido e tornam 
técnicos de helpdesk confiantes e usuários finais satisfeitos.

Gerencia a segurança de 
endpoint do cliente

Instale o software de endpoint ESET diretamente do seu console Kaseya. Inicie um escaneamento de endpoint por 
demanda e atualizações da base de dados de assinatura de vírus. Customize e classifique a exibição de seu cliente 
com mais de 20 atributos de cliente.

Gerencia as configurações
de cliente

Estabeleça políticas de configuração específicas da ESET em clientes Windows®, Mac® ou Linux™.

Monitora ameaças Visualize e classifique dados de ameaça, escolhendo até 15 atributos para exibir.

Dashboards Customize a visualização de seu dashboard para mostrar dados de ameaças em gráficos e diagramas de fácil 
leitura. Os dashboards mostram informações de cliente, ameaças e escaneamentos divididos pela organização do 
Kaseya.

Relatórios Crie templates de relatório e gere relatórios em PDF usando o Kaseya Info Center.

Alertas Crie alertas do Kaseya para grupos de máquinas específicas baseados em disparos de status de cliente selecionáveis 
como ameaças detectáveis, definições de vírus ou licenças expiradas, reinicialização do cliente ou falta de conexão 
com o ESET Remote Administrator depois de um número específico de dias. Determine alertas tanto para serem 
enviados por e-mail para os técnicos de TI quanto para rodar os scripts de procedimento do agente do Kaseya.  
Dispare o escaneamento ESET ou as atualizações da base de dados de assinatura de vírus.

Permissões de administrador Defina permissões para diferentes papéis de usuário para permitir ou negar acesso às configurações de diferentes 
produtos.

O Kaseya® Virtual System 
Administrator™ é muito usado para 
gerenciar uma variedade de serviços de 
TI, incluindo segurança anti-malware e 
de endpoint. A ESET oferece uma 
solução para entregar a melhor 
proteção existente contra malware 
através do ambiente Kaseya.

O ESET Remote Administrator Plugin 
para Kaseya se integra com o Kaseya 
Virtual System Administrator para 
fornecer gerenciamento central das 
Soluções para Endpoint ESET através de 
redes distribuídas. Controlar a detecção 
de malware poderosa e proativa 
usando o console familiar do Kaseya 
gera facilidade de administração e uma 
interface comum para configuração e 
relatórios.



Requisitos do 
Sistema
ESET Remote Administrator 6.2+ 
ESET Remote Administrator 5.2.x

Licenças de Produtos 
Corporativos da ESET
Ative as licenças de qualquer dos 
seguintes produtos para endpoint da 
ESET:

• ESET Endpoint Antivírus para Windows

• ESET Endpoint Security para Windows

•  ESET NOD32 Antivírus Business Edition 
para OS X

• ESET Smart Security Business Edition 
para OS X

•  ESET NOD32 Antivírus Business Edition 
para Linux Desktop 

Também pode ser usado para monitorar 
e gerenciar produtos selecionados ESET 
Windows ou Linux File Server.

Kaseya Virtual System 
Administrator 7.0  ou mais recente*

* Para revisar os requisitos de sistema do Kaseya Server, 
por favor, visite o site do Kaseya. 

Gerencie facilmente os endpoints ESET através do console familiar do Kaseya.

Customize a visualização de seu dashboard para mostrar dados de ameaça em gráficos e diagramas fáceis de ler..
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