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ESET Služba nasazení a aktualizace
Formulář pro analýzu infrastruktury a prostředí
Prosíme o co nejpodrobnější vyplnění tohoto formuláře, abyste našim technikům pomohli správně posoudit Vaši infrastrukturu a prostředí.
Díky tomu Vám dokážeme navrhnout nejvhodnější produkty a služby. Dobře navržený plán minimalizuje nepředvídané obtíže během
samostatného nasazení nebo aktualizace.

Zákazník

Kontakt (pro technické detaily a konzultace)

Společnost:

Jméno:

Adresa:

Telefon:
E-mail:

Souhrn očekávání

(Čeho chcete dosáhnout, počet koncových stanic, obecná očekávání, atp.)

Infrastruktura
1. Počet lokalit
Celkový počet stanic

Celkový počet serverů

Adresa 1. lokality

Počet stanic v lokalitě

Adresa 2. lokality

Počet stanic v lokalitě

Pokud máte více lokalit, případně
potřebujete další prostor, pomocí
tlačítka níže nahrajte textový
dokument s detailním popisem.

Adresa 3. lokality

Počet stanic v lokalitě

Přidat popis dalších lokalit

2. Spojení mezi lokalitami

(Potřebujeme znát informace o způsobu propojení lokalit mezi sebou, abychom mohli navrhnout komponenty, které je potřeba nainstalovat, a jak
je nakonfigurovat. Poskytněme detaily o firewallu, VPN, atp.)
VPN pro přístup z externích sítí atp.

3. Připojení k internetu

(Vyžadováno pro navržení adekvátního způsobu aktualizace jednotlivých komponent – například cachovací proxy nebo mirror tool – dostupnosti
služby LiveGrid a dalších online ESET služeb, které se starají o aktivaci, filtrování obsahu webu atp.)

4. Rychlost připojení

(Doplňte pro každou lokalitu)

5. Schéma infrastruktury
(Při odesílání formuláře k němu připojte soubor/obrázek)
Přiložen

Nedodán

Nahrát přílohu

Přidat přílohu

6. Mobilní uživatelé
(Jakým nástrojem je spravujete, typ VPN a další detaily)
Počet mobilních uživatelů

Způsob připojení mobilních uživ.

ESET Nasazení a aktualizace - Formulář pro analýzu infrastruktury a prostředí

Windows doména
1. Forest – Active Directory

(Prosím, poskytněte nám informace o architektuře Vaší Windows domény)

2. Více domén

(Vyžadováno pro navržení způsobu nasazení, autentifikaci uživatelů při instalaci, sdílené prostředky – zdroj instalačního balíčku, atp.)

3. Vztah důvěry mezi doménami

(1way – 2way: vyžadováno pro uživatelské účty v ESET Security Management Center, Enterprise Inspector, synchronizaci s Active Directory)

Nástroje pro nasazení aplikací
1. Jiné

Aktuální řešení
1. Bezpečnostní řešení

(Vyžadováno pro přípravu a ověření odinstalačního procesu v našem prostředí)

			

			

Nástroj pro správu

			

Nástroj pro správu

			

Nástroj pro správu

2. Obchodní procesy

(Prosím, poskytněte nám informace o tom, jaké aplikace používáte na denní bázi, abychom mohli ověřit kompatibilitu
a navrhnout pro ně specifické výjimky)
Vlastní aplikace

Databáze

SAP

VDI

Další

3. Golden Image

(příklad: ISO, VMware šablona)
Ano

Ne

CRM
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Poštovní servery
1. Exchange
Používaná verze Exchange (Vyžadováno pro zjištění, jaký typ ochrany bude dostupný)

Popis rolí a schéma

Edge

(Popište nám tok pošty, abychom mohli schéma analyzovat a navrhnout, na jaké servery bude vhodné EMSX nainstalovat.
Role jsou vyžadovány pro zajištění potřebné konfigurace EMSX jako je typ karantény, ochrana transportu zpráv, ochrana d atabáze, atp.)
SMTP Relay (vnitřní, hostovaný, Linux, Gateway, Cisco/Ironport)

2. Domino

(Prosím, poskytněte nám krátký popis rolí a schéma
SMTP routery

DB

SMTP Relay

SharePoint
1. Verze
(Vyžadováno pro optimalizaci výkonu)

2. Popis rolí a schéma

(Poskytněte nám informace o SharePoint prostředí včetně databáze, aplikací a frontendu)

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění tohoto formuláře. Váš ESET tým
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