ESET Endpoint
Encryption

Rychlá příručka pro klienta
(platná pro produkt verze 4 a vyšší)
Pro stažení nejnovější verze příručky klikněte sem
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Instalace

Instalační balíček klientské části produktu ESET Endpoint Encryption naleznete ke stažení na webových
stránkách společnosti ESET: https://www.eset.com/cz/firmy/enterprise-sluzby/sifrovani/.Balíček je společný
proč všechny edice. Jednotlivé funkce se aktivují po zadání licenčních údajů. Srovnávací tabulku naleznete na
webových stránkách společnosti ESET.Šifrování souborů
Pro zahájení instalace spusťte stažený balíček DESlock_client_nt64_enu.msi a postupujte podle kroků na
obrazovce. V průběhu budete vyzvánit k zadání k informacím o vaší osobě.

Po dokončení instalačního procesu restartujte počítač.

ESET ENDPOINT ENCRYPTION

Systémové požadavky

© ESET, spol. s r. o.

Microsoft® Windows® 10, 8.1*, 8, 7, Vista, XP SP3
Microsoft® Windows® Server 2003 – 2012

ESET Endpoint Encryption byl vyvinut společností ESET,
spol. s r.o.
Více informací na www.eset.cz

Pro aktivaci produktu je vyžadován přístup k
internetu.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace
nesmí být reprodukována žádným prostředkem, ani
distribuována jakýmkoli způsobem bez předcházejícího
písemného povolení společnosti Eset, spol. s r. o.
Společnost Eset software, spol. s r. o. si vyhrazuje právo
změn programových produktů popsaných v této publikaci
bez předchozího upozornění. V dokumentu použité
názvy programových produktů, firem apod. mohou být
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami příslušných vlastníků.
Technická podpora: www.eset.cz/podpora
Telefon: +420 233 090 233
REV. 18. dubna 2018
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2.

Prvotní nastavení

Z licenčního e-mailu opište nebo překopírujte licenční údaje.

Pro aktivaci produktu budete potřebovat údaje, které jste obdrželi na vaši e-mailovou adresu při nákupu
licence. Instalační balíček je společný pro všechny edice. Jednotlivé funkce produktu se zpřístupní po zadání
licenčních údajů. Níže uvádíme vzorový příklad licenčního e-mailu.

Po kliknutí na tlačítko Next se zobrazí informace o licenci.

2.1.

Aktivace

Po nainstalování produktu a restartování počítače se automaticky zobrazí dialogové okno. Pro prvotní
konfiguraci a aktivaci produktu klikněte na tlačítko Setup.
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2.2.

V dalším kroku si vygenerujte klíč, kterým budou data šifrována. Nastavení ponechte tak jak je, případně si
klíč pojmenujte, například Pouze můj klíč pro osobní data.

Vytvoření úložiště klíčů

V dalším kroku konfigurace produktu budete vyzváni k vytvoření úložiště klíčů (Key-File) používaných pro
šifrování dat. Key-File si pojmenujte podle sebe.

Na závěr si vytvořený key-file důkladně zazálohujte. Alespoň na dvě výměnná média, která bezpečně
uschovejte na rozdílná místa.

Dále si nastavte heslo, kterým bude přístup k úložišti klíčů chráněn. Toto heslo si zapamatujte!

DŮLEŽITÉ: Mějte na paměti, že společnost ESET není schopna dešifrovat vaše data v případě, že heslo
zapomenete nebo Key-File ztratíte.

Pokud zaškrtnete možnost Auto logon at startup, nebudete muset heslo zadávat při každém přístupu k
datům, ale přístup se odemkne automaticky po přihlášení k aktuálnímu uživatelskému účtu.
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3.

Používání produktu

3.1.3.

Sdílení šifrovacích klíčů

Aby mohl jiný uživatel produktu ESET Endpoint Encryption získat přístup k datům, které jste zašifrovali,
musíte mu poskytnout danou sadu šifrovacích klíčů. To samé platní i opačně. To provedete v hlavním menu po
kliknutí na možnost Key-Transfer. Po vybrání této možnosti se rozhodněte, zda:

Produkt ESET Endpoint Encryption se automaticky spouští při startu systému a jeho ikonu naleznete
oznamovací oblasti vedle hodin. Zároveň se integruje také do kontextového menu Průzkumníka Windows.

• Vám žádost o klíč zaslal jiný uživatel,

Vaše osobní data můžete šifrovat několika způsoby. Níže uvádíme seznam dostupných možností:

• Chcete poskytnout klíč jinému uživateli,

• Šifrování složek

• Přidat do vašeho Key-File klíč od jiného uživatele.

• Šifrování souboru
• Full disk encryption (FDE)

3.1.4.

• Šifrování zpráv a příloh v Microsoft Outlook

Pro zašifrování konkrétní složky na ni klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte
možnost DESlock+ > Encrypt with DESlock+.

• Šifrování textu

Šifrování složek

• Šifrování výměnných a optických médií
• Šifrované archivy
• Virtuální disky
Poznámka: Text a soubory opatřené heslem je možné dešifrovat prostřednictvím nástroje DESlock Reader.
V tomto případě nemusí mít druhá strana zakoupenou a nainstalovanou aplikaci ESET Endpoint Encryption.
3.1.

Následně se zobrazí průvodce šifrováním složky, ve kterém zaškrtnutím možnosti „I have backed up my data
and wish to continue“ odsouhlaste, že máte zálohu daných dat a pokračujte kliknutím na tlačítko Next. Dále
postupujte podle kroků na obrazovce a vyčkejte na dokončení šifrování dat.

Menu programu ESET Endpoint Encryption
Po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu v oznamovací oblasti vedle
hodin se zobrazí menu programu. Pokud jste se zatím nepřihlásili, budete
vyzváni k zadání hesla, které jste si nastavili při vytváření úložiště klíčů
(Key-File). V závislosti na edici produktu se může seznam dostupných
možností lišit.

3.1.5.

Šifrování souborů

Pro zašifrování konkrétního souboru na něj klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte
možnost DESlock+ > Encrypt file with DESlock+.

3.1.1. Správce klíčů
Správu klíčů naleznete v hlavním menu programu pod položkou Key
Manager.
Po dokončení instalace a aktivace programu zde naleznete sadu klíčů,
kterou jste si vygenerovali v průběhu aktivace. V případě potřeby si můžete
vytvořit další, sadu přejmenovat nebo odstranit.
Sloupec Terminator ve správci klíčů reprezentuje počet uživatelů, se
kterými můžete klíč sdílet. Více informací o sdílení klíčů naleznete v dalších
kapitolách.

Následně se zobrazí průvodce šifrováním souboru, ve kterém se rozhodněte, jakým způsobem chcete přístup
k souboru ochránit – heslem nebo šifrovacím klíčem. Po dokončení procesu se změní ikona souboru a přípona
na .dlp.
3.1.6.

3.1.1.1.

Vytvoření šifrovacích klíčů

Full disk encryption vám umožní zašifrovat celé disky nebo oddíly 256-bitovou AES šifrou a následně při
spuštění počítače bude pro přístup k datům vyžadovat Pre-Boot autentifikaci ze strany uživatele.

Pro vytvoření nové sady šifrovacích klíčů klikněte do prázdného řádku a následně na tlačítko Generate.
Následně se zobrazí průvodce vytvořením sady klíčů, viz kapitolu 2.2.
3.1.2.

Použití Full disk encryption

Pro zašifrování celého disku klikněte v hlavním menu na možnost Full Disk Encryption. Po provedení restartu
stanice, během kterého dojde k ověření předpokladů pro šifrování, vás průvodce nejprve vyzve k uložení
vygenerovaných záložních přístupových údajů, které budete potřebovat při případném dešifrování disku
v budoucnu. HTML soubor si bezpečně uložte na vyměnitelný disk nebo si přístupové údaje vytiskněte.
Z bezpečnostních důvodů není možné tento soubor uložit na právě šifrovaný disk. Následně stvrďte provedení
této akce. Poté si definujte uživatelské jméno a heslo, které budete používat při Pre-Boot autentifikaci.

Záloha šifrovacích klíčů

K zálohování šifrovacích klíčů jste byli vyzváni již při prvotním spuštění programu v průběhu vytváření sady
klíčů. Pokud jste si zatím nevytvořili zálohu, doporučujeme to provést nyní. Mějte na paměti, že v případě
ztráty šifrovacích klíčů přijdete o přístup k datům, která byla daným klíčem zašifrována.
Zálohu vytvoříte po kliknutí v hlavním menu na možnost Backup Key-File.
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3.1.9.

Rychlost šifrování závisí na výkonu počítače, rychlosti disku a množství dat na něm uložených. Celý proces
zpravidla trvá nejméně 60 minut. Po zašifrování celého disku budete mít stále k dispozici nástroje pro
šifrování jednotlivých souborů nebo složek.
3.1.7.

Používání šifrovaných archivů

Šifrovaný archiv můžete vytvořit několika způsoby. Nejsnadnější cestou je kliknutí pravým tlačítkem myši na
Plochu a vybráním možnosti Nový > New DESlock+ Archive ze zobrazeného kontextového menu. Případně
klikněte na již existující složku a vyberte možnost DESlock+ > Add to DESlock+ Archive….

Použití doplňku do poštovního klienta Microsoft Outlook

ESET Endpoint Encryption nabízí také doplněk do poštovního klienta Microsoft Outlook. Prostřednictvím
tohoto doplňku můžete přímo v klientovi šifrovat a dešifrovat zprávy a jejich přílohy.
Pokud nepoužíváte Microsoft Outlook, stejného výsledku dosáhnete použitím funkce pro šifrování textu a
souborů. Více informací o této funkce naleznete v následující kapitole.
Pro odeslání šifrovaného e-mailu si vytvořte v Microsoft Outlook nový e-mail. V zobrazeném dialogovém
přejděte na záložku DESlock+, kde jsou dostupné funkce pro šifrování. Před odesíláním e-mailu klikněte na
tlačítko Encrypt now!
Následně se zobrazí průvodce vytvořením archivu, ve kterém se rozhodněte, jakým způsobem chcete přístup
k souboru ochránit – heslem nebo šifrovacím klíčem.
Po vytvoření archivu bude automaticky zašifrován jakýkoli soubor nebo složka, kterou do daného archivu
umístíte, nebo v něm vytvoříte.
3.1.10.

Používání šifrovaných virtuálních disků

Prostřednictvím ESET Endpoint Encryption můžete vytvářet také šifrované virtuální disky a do nich ukládat
data. Pro jejich vytvoření klikněte v menu aplikace na možnost Virtual Disks > Virtual Disk Manager a
v zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Create….

Příjemce dokáže obsah zprávy rozšifrovat v případě, že má k dispozici šifrovací klíč nebo zná heslo.
S příjemcem byste se předem měli domluvit na způsobu ochrany zasílaných zpráv. Pokud druhá strana
nevlastní ESET Endpoint Encryption, nastavte ochranu heslem, aby mohla druhá strana použít nástroj
DESlock+ Reader.
3.1.8.

Šifrování textu a schránky
Pro zašifrování textu vyberte v hlavním
menu možnost Text Encryption.
Šifrovat můžete text v aktuálním okně,
vámi definovaný výběr nebo obsah
schránky.
Při použití funkce pro šifrování textu
nejste limitováni zdrojovým textem
(může obsahovat speciální znaky) ani
zdrojovou aplikací, v níž se text nachází.
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3.1.11.

Skartovačka

3.2.2.

Pro bezpečné smazání dat uložených v počítači můžete využít nástroj pro skartaci dat. K tomuto účelu slouží
Shredder, který naleznete v hlavním menu aplikace. Před provedením akce si v zobrazeném dialogovém okně
vyberte algoritmus, který chcete pro smazání použít.

Použití na stanici s nainstalovanou aplikací ESET Endpoint Encryption

Po vložení média provede ESET Endpoint Encryption kontrolu, zda disponuje odpovídajícími šifrovacími klíči.
Pokud nikoli, automaticky se spustí DESlock+ Go a vyzve vás k zadání hesla.
3.3.

DESlock+ Reader

DESlock+ Reader je bezplatný volně stažitelný nástroj, prostřednictvím kterého může kdokoli dešifrovat
e-mail, soubor nebo text, pokud zná odpovídající heslo.
Pro dešifrování textu nebo e-mailu prostě zkopírujte daný text do prázdného pole v nástroji DESlock+ Reader,
klikněte na tlačítko Decrypt a zadejte heslo pro dešifrování. Soubory, které chcete dešifrovat, musíte mít
nejprve uloženy fyzicky v počítači. Následně soubor přetáhněte (drag & drop) do okna aplikace DESlock+
Reader.

Mějte na paměti, že skartovaná data již nebude možné obnovit. Tuto funkci byste měli používat pouze
v případě, kdy data již nebudete skutečně nikdy potřebovat.
3.1.12.

Šifrování výměnných médií

V hlavním menu v sekci Removable media naleznete možnost pro vytvoření šifrovaného výměnného média,
jako jsou USB jednotky, paměťové karty, externí pevné disky nebo optické jednotky (CD/DVD/Bluray).
Při šifrování si můžete vybrat, zda chcete šifrovat celou výměnnou jednotku, nebo jen její část. V prvním
případě se provede full disk encryption a pro přístupu k datům bude vždy vyžadován ESET Endpoint
Encryption. Navíc v tomto případě dojde k zašifrování již stávajících dat uložených na médiu.
Ve druhém případě si výměnné médium rozdělíte na dvě části – šifrovanou a nešifrovanou. Všechna data
uložená na zařízení, navzdory probíhajícímu šifrování, zůstanou dešifrována. Po vytvoření šifrovaného oddílu
budou automaticky zašifrována všechna data, která do něj umístíte. Zařízení tedy můžete používat tak, jak
jste zvyklí. Uživatelé, kteří nemají ESET Endpoint Encryption nainstalovaný nebudou mít k šifrovaným datům
přístup a daný oddíl neuvidí.
3.2.

DESlock+ Go

DESlock+ Go je samostatný nástroj, který můžete použít pro dešifrování dat uložených na výměnných
médiích na počítači, kde není nainstalován ESET Endpoint Encryption, případně nedisponuje odpovídající
sadou šifrovacích klíčů. Mějte na paměti, že toto se nevztahuje na full disk encryption výměnných médií.
3.2.1.

Použití na stanici bez nainstalované aplikace ESET Endpoint Encryption

Po vložení média do počítače si jej otevřete v Průzkumníku a spusťte soubor DLPgo.exe. Následně do
zobrazeného pole zadejte heslo, kterým jsou data chráněna.
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