
ZÁKLADNÍ FUNKCE

•	 Vzdálená	instalace	
•	 Hromadné	aktualizace	software
•	 Monitoring	neobvyklých	událostí
•	 Centrální	úložiště	všech	nastavení
•	 Kontrola	přístupových	oprávnění	
•	 Řízení	naplánových	úkolů
•	 Jednoduchá	administrace	odkudkoliv
•	 Jasně	vytvořené	grafické	statistiky

Centrální administrace řídící váš byznys

V	 dnešní	 době	 je	 nutné	 mít	 spolehlivé	 bezpečnostní	 řešení	 pro	
ochranu	 své	 firemní	 sítě.	 Je	 potřeba	 vysoce	 kvalitního	 software	
pro	 ochranu	 počítačů	 před	 škodlivými	 kódy,	 který	 zastaví	 také	
hackerské	 útoky	 a	 nevyžádaný	 spam.	 A	 v	 případě	 větší	 firmy	 je	
také	potřeba	spravovat	software	na	desítkách	až	stovkách	počítačů.		

Zabraňte nepohodlným nebo neefektivním pracovním procesům. 
Spravujte celou síť z jednoho místa.
	

TrustPort	 Management	 vám	 nabízí	 efektivní	 a	 praktický	 způsob,	 jak
jednoduše	 centrálně	 instalovat,	 konfigurovat	 a	 aktualizovat	
antivirový	 software	 a	 jak	 hromadně	 spravovat	 produkty	 TrustPort.
Centrální	administrace	od	společnosti	TrustPort	přináší	 jednoduchou	
aplikaci	firemních	bezpečnostních	politik,	monitoring	bezpečnostních	
incidentů	nebo	vzdálené	spouštění	úkolů.

hLAvNÍ přEDNoSti

•	 Produktová	kompatibilita
•	 Vzdálená	instalace
•	 Softwarové	statistiky
•	 Jednoduché	nastavení
•	 Informace	o	jednotlivých	
	 stanicích
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tři pRvKy řEšENÍ
efektivní	běh	programu	je	založen	na	třech	hlavních	
elementech:
•	 centrální	server
•	 klientská	aplikace
•	 konzole	pro	vzdálenou	administraci

SERvERovÁ ApLiKACE
centrálně	 ukládá	 nastavení	 koncových	 stanic,	
vytváří	 strukturu	 sítě,	 sbírá	 hlášení	 o	 událostech	
jednotlivých	 stanic,	 udržuje	 seznam	 uživatelů	
a	 jejich	 práv,	 a	 umožňuje	 stahování	 aktualizací	
a	 jejich	 distribuci	 na	 konečné	 uživatelské	 stanice.	
Také	 funguje	 jako	 webový	 server	 pro	 vzdálenou	
kontrolu	 celého	 řešení	 	 TrustPort	 Management.

KLiENtSKÁ ApLiKACE
beží	 na	 koncových	uživatelských	 stanicích	a	přijímá
instrukce	 ze	 serveru.	 Ty	 poté	 aplikuje	 na	 klientský
antivirový	 software.	 Zároveň	 přijímá	 zprávy	
o	aktuálních	událostech.	V	 rámci	větších	sítí	mohou	
být	 vybrané	 stanice	 pojmuty	 jako	 „super	 agenti“	
s	 pravomocemi	 distribuovat	 aktualizace	 na	 další	
stanice.	

ADMiNiStRAtivNÍ KoNZoLE
umožňuje	administrátorům	vzdálený	přístup	ke	všem	
nastavením	 serveru	 a	 pracovních	 stanic.	 Přistupuje
se	k	němu	přes	webové	rozhraní	a	díky	tomu	jediné,
co	 je	 potřeba,	 je	 webový	 prohlížeč	 a	 připojení.	
Konzole	 umožňuje	 také	 vzdálené	 povolování	 úkolů,	
přehled	o	 stanicích	a	 jednoduchou	 instalaci	 klientů.	

poDpoRovANý opERAčNÍ SyStéM
Windows	Server	2003,	2008,	2012,	2016

SyStéMové požADAvKy
Intel	Pentium	IV	processor	nebo	kompatibilní
1GB	rAM
500	MB	volného	místa	(koncová	stanice)
500	MB	volného	místa	(souborový	server)
2	GB	volného	místa	(administrativní	server)

jAZyKové vARiANty
Angličtina
Čeština
Francouzština
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