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1. Začínáme
ESET License Administrator (ELA) představuje komplexní řešení pro správu licencí, ať již pro vlastníka licence nebo
bezpečnostního administrátora. Poskytuje přehled o všech vašich licencích a počítačích, na kterých jsou použity
společně s informací o jejich platnosti.

Hlavní stránka ESET License Administrator je rozdělena na dvě části a její použití záleží na tom, zda jste Vlastník
licence nebo Bezpečnostní administrátor.

Jako vlastník licence můžete:

Sledovat stav vašich licencí v reálném čase,

Monitorovat jednotlivá zařízení a v případě potřeby licenci deaktivovat,

Nastavit si upozornění na události související se změnou stavu licence,

Udržovat licence ve starém a novém formátu.

Jako bezpečnostní administrátor můžete:

Vyměnit licenční klíče za e-mailovou adresu a heslo, které můžete použít pro aktivaci produktu,

Vložit více licencí do jednoho účtu,

Umožnit třetím osobám používat licence (provést aktivaci),

Nastavit si upozornění, které vám umožní sledovat stav licence.

https://ela.eset.com
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2. Co je ESET License Administrator?
Firemní produkty ESET od verze 6 používají zcela nový licenční model. Uživatelské jméno a heslo bylo nahrazeno 
licenčním klíčem/ID licence. Licenční klíč je unikátní řetězec a používá se pro identifikaci vlastníka licence a aktivaci
produktu. ID licence je krátký řetězec, kterým se identifikuje třetí strana využívající licenci (například Bezpečnostní
administrátor zodpovědný za správu klientů). 

Bezpečnostní administrátor je osoba, která spravuje licence a může být odlišná od aktuálního vlastníka licence.
Vlastník může zodpovědné osobě přidělit správu licence prostřednictvím účtu bezpečnostního administrátora,
pomocí kterého může následně administrátor aktivovat produkty ESET. Pro více informací o přidělení správy licence
přejděte do této kapitoly. 

Licenci můžete spravovat přímo prostřednictvím tohoto portálu nebo pomocí ESET Remote Administrator
WebConsole.
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3. Vlastník licence
V horní části stránky ESET License Administrator se nachází sekce pro Vlastníka licence, ve které můžete:

Přihlásit si do portálu jako vlastník licence prostřednictvím licenčního klíče,

Převést klasické licenční údaje na nový licenční klíč.

3.1   Licenční klíč

Nový licenční klíč zmůžete získat třemi způsoby: zakoupením licence online, v kamenném obchodě nebo převodem
klasických licenčních údajů.

1. Pokud jste licenci zakoupili online, obdrželi jste od společnosti ESET dva licenční e-maily. V prvním naleznete
licenční klíč, ID licence, název produktu (nebo seznam všech zakoupených produktů) a počet licencí. Ve druhém e-
mailu se nachází ID licence a autorizační ESET License Administrator heslo.

Pro přístup do portálu ESET License Administrator zadejte licenční klíč (kombinace čísel a písem, kterou jste obdrželi
po nákupu licence) ve formátu – XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX – a klikněte na tlačítko Spravovat licenci.

Následně budete vyzváni k zadání autorizačního ESET License Administrator hesla (naleznete jej ve druhém
licenčním e-mailu). Po kliknutí na tlačítko Ověřit budete přihlášeni do ESET License Administrator  ke správě vybrané
licence. Pokud jste ztratili autorizační heslo, klikněte na odkaz Zapomněli jste heslo? pro znovu zaslání licenčního e-
mailu.

2. Pokud jste licenci zakoupili v kamenném obchodě a zatím jste licenci neregistrovali, budete při prvním přihlášení
vyzváni k zadání osobních informací. Pro registraci licence zadejte licenční klíč (kombinace čísel a písem, kterou
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jste obdrželi po nákupu licence) ve formátu – XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX – a klikněte na tlačítko Spravovat
licenci. Po přihlášení do portálu ESET License Administrator se zobrazí informace Licence není registrována. Pro
registraci licence klikněte na odkaz zaregistrujte si licenci. Registraci můžete přeskočit, ale doporučujeme
zaregistrovat vaši licenci co nejdříve.

3.1.1   Zapomenuté heslo – vlastník licence

Pokud jste zapomněli autorizační ESET License Administrator heslo k licenci, můžete si nechat znovu zaslat heslo po
kliknutí na odkaz Zapomněli jste heslo?. Následně budete vyzváni k zadání e-mailové adresy, kterou máte v ESET
License Administrator nastavenou pro zasílání upozornění.

Standardně se jedná o e-mailovou adresu uvedenou při nákupu nebo aktivaci licence. Akci dokončete kliknutím na
tlačítko Odeslat.
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3.2   Převést klasické licenční údaje

Pokud máte uživatelské jméno a heslo, které chcete převést do licenčního klíče, klikněte na tlačítko Převést. 

Následně budete vyzváni k zadání licenčních údajů, ze kterých se vygeneruje licenční klíč. Pro zaslání licenčních
údajů na e-mailovou adresu uvedenou při registraci licence zaškrtněte možnost Znovu zaslat licenční e-mail.

 

Po kliknutí na tlačítko Převést se vygeneruje nový licenční klíč. Kromě tohoto klíče obdržíte na e-mailovou adresu,
uvedenou při nákupu původní licence, autorizační ESET License Administrator heslo k nové licenci.

Poznámka: Získaný licenční klíč můžete rovnou zkopírovat a vložit do nového produktu ESET, který chcete aktivovat.
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Po dokončení akce se pomocí odkazu Přejít zpět vraťte na úvodní stránku. Následně pro správu vaší licence zadejte
do odpovídajícího pole vygenerovaný licenční klíč a klikněte na tlačítko Spravovat licenci. Více informací naleznete v
sekci Licenční klíč.

3.3   Licence

Na záložce Licence naleznete informace o aktuálně spravované licenci.

Neregistrovaná licence

Registrovaná licence

Neregistrovaná licence

Abyste mohli správu licence přidělit bezpečnostnímu administrátorovi, musíte ji nejdříve zaregistrovat (přiřadit ke
konkrétní e-mailové adrese). Pro registraci licence klikněte na odkaz zaregistrujte si licenci.

Poznámka: Mějte na paměti, že zadaná e-mailová adresa bude použita pro ověření licence.

Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Registrovat licenci. Následně na zadanou e-mailovou adresu obdržíte heslo
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pro přístup do portálu ESET License Administrator.

Registrovaná licence

1. Horní ovládací panel ESET License Administrator obsahuje odkaz pro změnu jazyka uživatelského rozhraní,
zobrazení nápovědy, informace o aktivní licenci (zadaném licenčním klíči) a odkaz Odhlásit, pomocí kterého se
odhlásíte od svého účtu a vrátíte se zpět na úvodní obrazovku.

2. V levé části obrazovky naleznete záložky Licence, Správa klientů a Nastavení.

3. Na záložce Nástěnka naleznete následující informace o aktivní licenci:

Typ produktu – definuje, pro jaký bezpečnostní produkt ESET licence platí.

Celkový stav – zobrazuje stav licence. Pokud vypršela platnost licence, blíží se nebo byl překročen počet
využití licence, zobrazí se upozornění.

Datum aktivace/platnosti – zobrazuje datum aktivace (datum, kdy byla licence aktivována; může být odlišné
od data nákupu licence) a datum platnosti licence.

Stav využití – zobrazuje počet stanic, na kterých je licence použita.

Informace o licenci – e-mailová adresa použita při nákupu licence a aktivaci licenčního klíče.

Bundle – pokud je licence součástí bundle (jedna licence je platná pro více produktů) zobrazí se informace o
tom, pro jaké produkty je licence planá.

4. Bezpečnostní administrátoři, kteří mohou licenci spravovat – přehled uživatelů, kteří mají přístup k vaší licenci;
možné stavy: čeká na potvrzení (bezpečnostním administrátorem), ověřena nebo odmítnuta.

5. Pokud chcete bezpečnostnímu administrátorovi přidělit správu vaší licence, klikněte na tlačítko Přidělit správu.

Poznámka: Pokud chcete stáhnout offline licenční soubor nebo starý licenční soubor společně s uživatelským
jménem a heslem, pro více informací přejděte do kapitoly Stažení offline/klasické licence.
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3.3.1   Přidělit správu licence

Pomocí možnosti Přidělit správu licence můžete Bezpečnostního administrátora pověřit správou vaší licence.

Na záložce Licence klikněte v dolní části stránky na tlačítko Přidělit správu.

Budete vyzváni k zadání e-mailové adresy bezpečnostního administrátora a následně zadání potvrďte kliknutím na
tlačítko Přidělit správu licence.

Pozvánka ke správě licence bude odeslána na zadanou e-mailovou adresu a bezpečnostnímu administrátorovi se
zobrazí také na jeho Nástěnce.

Poté, co bezpečnostní administrátor přijme správu licence, stav žádosti se změní na Správa ověřena. Od této chvíle
může bezpečnostní administrátor spravovat licenci.

3.4   Správa klientů

Na záložce Správa klientů si můžete jako vlastník licence zobrazit všechny klienty, kteří byli aktivováni
prostřednictvím vaší licence. 

Trojice ikon  slouží pro filtrování počítačů podle závažnosti jejich stavu. Kombinací jednotlivých filtrů
si můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním filtrům. Ikony reprezentují následující filtry:

 Klienti s platnou a aktivní licencí,

 Klienti s licencí, které se blíží konec platnosti licence nebo je vyžadována jiná akce, pro její další používání,

 Klienti s licencí, u které byl překročen počet klientů povolených licencí nebo platnost licence vypršela.
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Na této stránce můžete monitorovat stav klientských stanic. Pokud se klient nepřipojil více než 14 dní, jeho stav se
zobrazí oranžově. Pokud se klient nepřipojil více než 30 dní, stav klienta bude červený. Zobrazená data můžete řadit
podle jednotlivých atributů kliknutím na požadovaný sloupec. Informace ve sloupci Aktivován pomocí ERA
reprezentuje, zda byl klient aktivován prostřednictvím ESET Remote Administrator. Sloupec rozsah platí pro
serverové produkty ESET a zobrazuje například počet licencovaných e-mailových schránek ESET Mail Security pro
Microsoft Exchange Server. 

Jako vlastník licence můžete deaktivovat všechny stanice aktivované vaší licencí. Například pokud je klient neaktivní,
můžete pomocí tlačítka Deaktivovat uvolnit zabranou licenci. Produkt ESET bude deaktivován při další aktualizaci –
synchronizace probíhá každých 6 hodin.

Poznámka: Jako vlastník licence můžete deaktivovat všechny klienty, které byly aktivovány prostřednictvím vaší
licence. Přitom nezáleží, zda byli aktivováni přímo zadáním licenčního klíče nebo prostřednictvím účtu
bezpečnostního administrátora.

3.5   Audit log

V této části naleznete historii všech provedených akcí souvisejících s vašim účtem a licencí. Záznamy v protokolu jsou
řazeny od nejnovějších a filtrovat je můžete prostřednictvím rozbalovacího menu Akce a Výskyt. Do protokolu se
zaznamenávají následující typy událostí:

přihlášení, odhlášení (odhlášení se zaznamená pouze v případě, kdy se odhlásíte z ELA portálu prostřednictvím
tlačítka Odhlásit),

generování, stažení a odstranění offline licenčního souboru,

zobrazení klasických licenční údajů,

žádosti o správu licence,

zrušení správy licence,

změna nastavení,

registrace účtu bezpečnostního administrátora,

změna hesla,

aktivace, deaktivace klienta.

U některých akcí se ve sloupci popis zobrazuje podrobnější popis. Pokud je informace delší, zobrazí se ikona 
 Zobrazit detaily. Pro zobrazení detailní informace stačí na tuto ikonu najet myší. 

Například pokud provedete změny v nastavení, po najetí na ikonu   se zobrazí bublina, ve které jsou uvedeny
všechny provedené změny.
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Jako vlastník licence uvidíte v audit logu veškeré informace o manipulaci s vaší licencí.

3.6   Registrace

Osobní informace o vlastníkovi licence se nacházejí v sekci Registrace. 

Pokud jste licenci zakoupili v kamenném obchodě a zatím jste licenci neregistrovali, budete přesměrování do této
sekce po zadání Licenčního klíče na hlavní stránce portálu. Dále zadejte osobní informace a registraci licence
dokončete kliknutím na tlačítko Registrovat licenci.

Pokud jste licenci zakoupili online, vaše osobní informace budou automaticky získány z dat, které jste zadali při
nákupu licence. Kdykoli je můžete upravit vyplněním odpovídajících polí a aktualizovat kliknutím na tlačítko 
Aktualizovat registrační údaje.

Poznámka: Mějte na paměti, že e-mailová adresa uvedená v detailech vašeho účtu se používá pro ověření zadávání
licenčního klíče na hlavní stránce portálu. Standardně se na tuto adresu zasílají také upozornění nastavená na záložce 
Nastavení.



14

3.7   Nastavení

V sekci Nastavení si jako vlastník licence můžete nastavit zasílání upozornění na důležité změny související s licencí a
aktivovat možnost pro stažení offline a klasických licenčních souborů.

Dále můžete definovat e-mailovou adresu, na kterou se budou zasílat upozornění. Standardně se zasílají na adresu
uvedenou při nákupu/registraci licence.

Vypnout upozornění na překročení počtu klientů povolených licencí – licence nebude označena jako přečerpaná, v
seznamu licencí se neoznačí červeně a ani se tento stav nepřenese do ESET Remote Administrator

Vypnout upozornění na blížící se konec platnosti licence – licence nebude označena, že se blíží konec její
platnosti, v seznamu licencí se neoznačí oranžově a ani se tento stav nepřenese do ESET Remote Administrator.

Upozornění

Odesílat upozornění e-mailem na tuto adresu – zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete upozornění zasílat.

Použít e-mailovou adresu z licence — po aktivování této možnosti budou upozornění zasílána na e-mailovou
adresu uvedenou při nákupu/registraci licence.
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Odesílat upozornění e-mailem v těchto případech:

Žádost o ověření – jako vlastník licence si můžete nechat zasílat žádosti na ověření licenčního klíče. V takovém
případě budete informováni a vyzváni ke schválení licenčního klíče.

Platnost licence – můžete si nechat zaslat upozornění při vypršení platnosti licence.

Překročení počtu klientů povolených licencí – můžete si nechat zaslat upozornění na překročení počtu klientů, na
kterých je licence využívána.

Blíží se konec platnosti licence – můžete si nechat zaslat upozornění, pokud se blíží konec platnosti licence (zbývá
14 dní a méně).

Blíží se překročení počtu klientů povolených licencí – můžete si nechat zaslat upozornění, pokud již bude licence
téměř vyčerpána.

Připojení offline klientů – pokud se počítač používající offline licenci připojí k internetu (a licenčním serverům),
můžete si nechat zaslat upozornění.

Licenční soubory

Klasické licenční soubory – pokud licence umožňuje stažení licenčního souboru (.lic) a uživatelského jména/hesla,
můžete těmito údaji aktivovat starší produkty.

Offline licenční soubory – pokud licence umožňuje stažení offline licenčního souboru (.lf ), které je možné použít
pro offline aktivaci, počet použitých offline licencí bude odečten od celkového počtu dostupných licencí.

Pro uložení provedených změn klikněte na tlačítko Uložit nastavení.

Poznámka: Upozornění na Žádost o ověření a Připojení offline klientů jsou odesílána okamžitě, všechna ostatní jsou
odesílána jednou denně.

V případě potřeby si můžete změnit heslo kliknutím na tlačítko Změnit heslo.
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4. Bezpečnostní administrátor
V dolní části stránky ESET License Administrator se nachází sekce pro Bezpečnostního administrátora.

Účet Bezpečnostního administrátora (1) – pokud již máte vytvořen účet Bezpečnostního administrátora, zadejte E-
mailovou adresu, Heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit. Po úspěšném přihlášení budete přesměrováni na stránku
Nástěnka. Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na Zapomněli jste heslo? Na e-mailovou adresu uvedenou při
registraci obdržíte odkaz společně s instrukcemi pro reset hesla.

Vytvořte si účet Bezpečnostního administrátora (2) – pokud zatím nemáte vytvořen účet Bezpečnostního
administrátora, vytvořte si jej kliknutím na tlačítko Vytvořit. Jedná se o bezplatný účet, který vám umožňuje
spravovat více licencí a udržovat přehled o všech licencích.
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4.1   Nástěnka

Záložka Nástěnka poskytuje bezpečnostnímu administrátorovi přehled o všech licencích, které spravuje.

1. Horní ovládací panel ESET License Administrator obsahuje odkazy pro zobrazení Nápovědy, vaše Uživatelské
jméno (bezpečnostního administrátora) a odkaz Odhlásit. Kliknutím na název vašeho účtu zobrazíte informace o
vašem účtu. Kromě informací budete mít na dané stránce možnost změnit si heslo, jazyk nebo účet kompletně
zrušit.

2. V levé části obrazovky naleznete záložky Správa licencí, Správa klientů a Nastavení svého účtu.

3. Žádosti o správu licence – v této sekci naleznete žádosti o správu od vlastníků licence. Můžete přijmout žádost o
správu licence nebo ji odmítnout a odstranit – poté již odmítnutou žádost na nástěnce neuvidíte. 

4. Problémové licence – v této sekci naleznete licence, u kterých se vyskytl nějaký problém, například vypršela
platnost licence, došlo k překročení počtu klientů povolených licencí atp.

5. Přehled spravovaných licencí – tato sekce poskytuje komplexní přehled o spravovaných licencích – seznam
produktů, počet klientů využívající licenci stejně jako počet volných licencí atp.

Poznámka: Stanice, na kterých běží starší verze produktů ESET aktivované uživatelským jménem a heslem jsou
započítány pouze v případě, když jsou spravovány prostřednictvím ESET Remote Administrator. Licence se v ESET
License Administrator odečte pouze v případě, že stanice připojíte k ESET Remote Administrator.

6. Po kliknutí na tlačítko Správa licencí se zobrazí související možnosti pro správu licencí:
Zobrazit všechny spravované licence
Žádost o správu licence
Přidat licenci prostřednictvím licenčního klíče
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4.1.1   Profil Bezpečnostního administrátora

Po kliknutí na název vašeho účtu v horním ovládacím panelu budete přesměrováni na stránku Profil Bezpečnostního
administrátora.

Na této stránce můžete upravit svůj profil – jméno, jazyk, zemi, časové pásmo. Kdykoli si můžete změnit heslo, což
neovlivní spravované licence a aktivované produkty. Pokud chcete odstranit svůj účet, dojde ke zrušení přístupu ke
všem spravovaným licencím a zamítnutí žádostí pro správu licence, ale neovlivní to již aktivované produkty.

Pro uložení a provedení změn klikněte na tlačítko Uložit nastavení.

4.1.2   Přijetí pozvánky pro správu licence

Vlastník licence může přidělit bezpečnostnímu administrátorovi správu licence. Ten může používat licenci pro
aktivaci klientů a monitorovat její stav. Z bezpečnostních důvodů nevidí bezpečnostní administrátor detailní
informace o licenci (originální licenční klíč), ale pouze ID licence – krátký řetězec (XXX-XXX-XXX) sloužící pro
identifikaci licence.

Přijetí pozvánky

1. Žádost o správu licence uvidíte na Nástěnce.

2. Ve sloupci Akce klikněte na Přijmout a žádost následně potvrďte.

3. Nyní můžete spravovat licenci a klienty aktivované danou licencí.
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4.1.3   Žádost o správu licence

Bezpečnostní administrátor může vlastníka licence požádat o správu licence.

1. Na Nástěnce klikněte v dolní části na tlačítko Žádost o správu licence. Zadejte ID konkrétní licence a klikněte na
tlačítko Odeslat žádost.

2. Následně v sekci Žádosti o správu licence uvidíte jako stav vaší žádosti informaci "Čeká na schválení vlastníkem
licence".

3. Po schválení žádosti vlastníkem uvidíte licenci v seznamu spravovaných licencí.

4.1.4   Přidání licence prostřednictvím licenčního klíče

Pro přidání licence zadejte licenční klíč a autorizační ESET License Administrator heslo k dané licenci.

Po kliknutí na tlačítko Přidat licenci se licence zobrazí na vaší nástěnce a můžete ji začít spravovat.
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4.2   Správa licencí

Na záložce Správa licencí uvidíte informace o tom, kolik počítačů bylo pomocí konkrétní licence aktivováno, dále také

stav jednotlivých licencí a možnosti související s distribucí licence. Pomocí ikon  nacházejících se v
pravém horním rohu pod možností Odhlásit, můžete filtrovat jednotlivé licence a zobrazit si například jen
problémové licence.

Čtveřice ikon  slouží pro filtrování licencí podle závažnosti jejich stavu. Kombinací jednotlivých filtrů
si můžete zobrazit pouze licence, které vyhovují aktivním filtrům. Ikony reprezentují následující filtry:

 Licence je platná a jsou prostřednictví ní aktivováni klienti.

 Blíží se konec platnosti licence nebo nebo je vyžadována jiná akce, pro její další používání,

 Licence není aktivní; buď její platnost vypršela, prostřednictvím této licence nejsou aktivováni žádní klienti,
případně je nutné provést další kroky pro její aktivaci,

 Licence, u které byl překročen počet klientů povolených licencí nebo platnost licence vypršela.

Licence jsou identifikovány podle svého unikátního ID licence. U každé licence je zobrazen produkt, pro který platí, 
vlastník licence, její celkový stav, stejně jako počet klientů, kteří byli pomocí dané licence aktivováni, rozsah
platnosti licence (v případě serverových produktů jde o počet klientů/poštovních schránek/uživatelů). Dále máte

možnost na této stránce vygenerovat offline licenční soubor  (pro offline aktivaci) a získat klasickou licenci 
 (uživatelské jméno/heslo a licenční soubor).

Poznámka: Zobrazení sloupce offline soubor a klasická licence aktivujete na záložce Nastavení.
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4.2.1   Stažení offline/klasické licence

Pokud si chcete stáhnout offline nebo klasický licenční soubor a použít jej pro offline aktivaci produktu nebo aktivaci
starších produktů pomocí uživatelského jména a hesla, postupujte podle následujících kroků:

1. Offline licenční soubor
2. Klasický licenční soubor

Offline licenční soubor

1. Najděte licenci, ke které si chcete stáhnout offline licenční soubor. Mějte na paměti, že licenční soubor je odlišný
pro každou platformu – proto si musíte stáhnout licenční soubor pro odpovídající produkt. Pro stažení licenčního
souboru klikněte na soubor dokumentu ve sloupci Offline soubor.
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Poznámka: Pokud jste již vytvořili alespoň jeden offline licenční soubor, místo symbolu dokumentu se zobrazí číslo
reprezentující počet vygenerovaných offline licenčních souborů.

    

2. Zkontrolujte, že máte vybranou správnou licenci a klikněte na tlačítko Přidat licenční soubor.

3. Z rozbalovacího menu vyberte Produkt, zadejte Počet klientů, pro které bude offline licenční soubor platný a
klikněte na tlačítko Generovat.

Pokud chcete pouze bezpečnostní produkt ESET aktivovat offline způsobem, ale stanice je připojena k internetu a
následně si bude aktualizace stahovat z aktualizačních serverů ESET, zaškrtněte možnost Zahrnout uživatelské
jméno a heslo. V opačném případě budete schopni aktualizovat stanici výhradně z vašeho lokálního mirroru. 

Pokud chcete tento offline licenční soubor použít pro aktivaci ESET Remote Administrator, zaškrtněte možnost 
Povolit správu prostřednictvím ESET Remote Administrator. Následně se zobrazí pole pro zadání tokenu serveru.
Pro více informací o tom, jak získat token přejděte do online nápovědy ESET Remote Administrator.

http://help.eset.com/era_admin/62/en-US/activation.htm
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4. Nyní se vygeneruje nový licenční soubor. Jak si můžete všimnout, velikost licence se sníží o počet vygenerovaných
offline licenčních souborů. Pro stažení vygenerovaného .of l souboru jej vyberte a následně klikněte na tlačítko
Stáhnout.

Případně klikněte na konkrétní licenční soubor a z kontextového menu vyberte možnost Stáhnout.

Pokud chcete vytvořit další offline soubor, klikněte na tlačítko Přidat licenční soubor.

Klasická licence

1. Najděte licenci, ke které si chcete stáhnout klasický licenční soubor. Mějte na paměti, že licenční soubor je
odlišný pro každou platformu – proto si musíte stáhnout licenční soubor pro odpovídající produkt. Klikněte na
symbol dokumentu ve sloupci Klasická licence.
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2. Pro stažení souboru klikněte na Stáhnout na řádku Licenční soubor. Pokud potřebujete také uživatelské jméno a
heslo, naleznete jej níže v zobrazeném dialogovém okně.

3. Nyní můžete licenční soubor a uvedené údaje použít pro aktivaci starších verzí produktů.

4.3   Správa klientů

Na záložce Správa klientů uvidíte jako bezpečnostní administrátor informace o všech klientech aktivovaných
licencemi, které spravujete.

Trojice ikon  slouží pro filtrování počítačů podle závažnosti jejich stavu. Kombinací jednotlivých filtrů
si můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním filtrům. Ikony reprezentují následující filtry:

 Klienti s platnou a aktivní licencí,

 Klienti s licencí, které se blíží konec platnosti licence nebo je vyžadována jiná akce, pro její další používání,

 Klienti s licencí, u které byl překročen počet klientů povolených licencí nebo platnost licence vypršela.
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Jednotlivé licence identifikuje ID licence ve sloupci Licence. Pro zobrazení podrobných informací o licenci klikněte
na šipku dolů ve sloupci Licence a vyberte atribut, který chcete zobrazit.

Na této stránce můžete monitorovat stav klientských stanic. Pokud se klient nepřipojil více než 14 dní, jeho stav se
zobrazí oranžově. Pokud se klient nepřipojil více než 30 dní, stav klienta bude červený. Zobrazená data můžete řadit
podle jednotlivých atributů kliknutím na požadovaný sloupec. Informace ve sloupci Aktivován pomocí ERA
reprezentuje, zda byl klient aktivován prostřednictvím ESET Remote Administrator. Sloupec rozsah platí pro
serverové produkty ESET a zobrazuje například počet licencovaných e-mailových schránek ESET Mail Security pro
Microsoft Exchange Server. 

Jako bezpečnostní administrátor můžete deaktivovat všechny klienty, které jste aktivoval prostřednictvím svého
účtu. Například pokud je klient neaktivní, můžete pomocí tlačítka Deaktivovat uvolnit zabranou licenci. Produkt ESET
bude deaktivován při další aktualizaci – synchronizace probíhá každých 6 hodin.

Poznámka: Jako bezpečnostní administrátor můžete deaktivovat pouze klienty, které jste aktivovali pomocí svého
účtu. Nemůžete deaktivovat klienty aktivované přímo licenčním klíčem nebo klienty, které aktivoval jiný
bezpečnostní administrátor. Jedná se o bezpečnostní opatření, které zabraňuje neautorizované deaktivaci klientů.

4.4   Audit log

V této části naleznete historii všech provedených akcí souvisejících s vašim účtem a licencí. Záznamy v protokolu jsou
řazeny od nejnovějších a filtrovat je můžete prostřednictvím rozbalovacího menu Akce a Výskyt. Do protokolu se
zaznamenávají následující typy událostí:

přihlášení, odhlášení (odhlášení se zaznamená pouze v případě, kdy se odhlásíte z ELA portálu prostřednictvím
tlačítka Odhlásit),

generování, stažení a odstranění offline licenčního souboru,

zobrazení klasických licenční údajů,

žádosti o správu licence,

zrušení správy licence,

změna nastavení,

registrace účtu bezpečnostního administrátora,

změna hesla,
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aktivace, deaktivace klienta.

U některých akcí se ve sloupci popis zobrazuje podrobnější popis. Pokud je informace delší, zobrazí se ikona 
 Zobrazit detaily. Pro zobrazení detailní informace stačí na tuto ikonu najet myší. 

Například pokud provedete změny v nastavení, po najetí na ikonu   se zobrazí bublina, ve které jsou uvedeny
všechny provedené změny.

4.5   Nastavení

V sekci Nastavení si jako bezpečnostní administrátor můžete nastavit zasílání upozornění na důležité změny
související s licencí a aktivovat možnost pro stažení offline a klasických licenčních souborů.

Dále můžete definovat e-mailovou adresu, na kterou se budou zasílat upozornění. Standardně se zasílají na adresu
přiřazenou k účtu bezpečnostního administrátora.

Vypnout upozornění na překročení počtu klientů povolených licencí – licence nebude označena jako přečerpaná, v
seznamu licencí se neoznačí červeně a ani se tento stav nepřenese do ESET Remote Administrator

Vypnout upozornění na blížící se konec platnosti licence – licence nebude označena, že se blíží konec její
platnosti, v seznamu licencí se neoznačí oranžově a ani se tento stav nepřenese do ESET Remote Administrator.

Upozornění

Odesílat upozornění e-mailem na tuto adresu – zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete upozornění zasílat.

Použít e-mailovou adresu z licence — po aktivování této možnosti budou upozornění zasílána na e-mailovou
adresu uvedenou při nákupu/registraci licence.

Odesílat upozornění e-mailem v těchto případech:

Žádost o ověření – jako vlastník licence si můžete nechat zasílat žádosti na ověření licenčního klíče. V takovém
případě budete informováni a vyzváni ke schválení licenčního klíče.

Platnost licence – můžete si nechat zaslat upozornění při vypršení platnosti licence.

Překročení počtu klientů povolených licencí – můžete si nechat zaslat upozornění na překročení počtu klientů, na
kterých je licence využívána.

Blíží se konec platnosti licence – můžete si nechat zaslat upozornění, pokud se blíží konec platnosti licence (zbývá
14 dní a méně).

Blíží se překročení počtu klientů povolených licencí – můžete si nechat zaslat upozornění, pokud již bude licence
téměř vyčerpána.

Připojení offline klientů – pokud se počítač používající offline licenci připojí k internetu (a licenčním serverům),
můžete si nechat zaslat upozornění.

Licenční soubory

Klasické licenční soubory – pokud licence umožňuje stažení licenčního souboru (.lic) a uživatelského jména/hesla,
můžete těmito údaji aktivovat starší produkty.

Offline licenční soubory – pokud licence umožňuje stažení offline licenčního souboru (.lf ), které je možné použít
pro offline aktivaci, počet použitých offline licencí bude odečten od celkového počtu dostupných licencí.
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Pro uložení provedených změn klikněte na tlačítko Uložit nastavení.

Poznámka: Upozornění na Žádost o ověření a Připojení offline klientů jsou odesílána okamžitě, všechna ostatní jsou
odesílána jednou denně.

Svůj účet bezpečnostního administrátora si na portálu můžete změnit po kliknutí na jeho název v horním ovládacím
panelu vedle tlačítka Odhlásit. V této části můžete změnit jméno, jazyk, zemi, časové pásmo, heslo a naleznete zde
také odkaz pro zrušení účtu.

4.6   Zapomenuté heslo – bezpečnostní administrátor

Pokud jste zapomněli heslo ke svému účtu bezpečnostního administrátora na portálu ESET License Administrator,
můžete si nechat zaslat nové po kliknutí na odkaz Zapomněli jste heslo?

Následně budete vyzváni k zadání e-mailové adresy, na kterou máte registrován účtem bezpečnostního
administrátora, a akci dokončete kliknutím na tlačítko Odeslat.
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Na uvedenou e-mailovou adresu obdržíte odkaz pro obnovení hesla.
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5. FAQ

Na portále se nám zobrazují chybné informace. Licence byla registrována na vedoucího IT oddělení, ale ten již v naší
společnosti nepracuje. Jak změním vlastníka licence?

Přihlaste se na portál jako vlastník licence. Přejděte do sekce Nastavení a změňte si e-mailovou adresu, případně
také heslo. Pokud již nemáte přístup k původní e-mailové schránce a nejste schopni se přihlásit na portál jako
vlastník licence, kontaktujte technickou podporu. Specialisté technické podpory vám pomohou se změnou údajů.
Změna se projeví do několika minut.

Jaká je nejjednodušší cesta pro odebrání licence z účtu bezpečnostního administrátora? Spravuji velké množství
licencí, jak nejrychleji najdu konkrétní licenci?

Na portále ELA přejděte do sekce Správa licencí. Použijte vyhledávací pole, do které zadejte například ID licence.
Následně klikněte na tlačítko Odebrat správu licence.

V sekci Správa klientů mohu deaktivovat pouze některé klienty. Proč?

ELA portál funguje takto:
1. Jako bezpečnostní administrátor můžete deaktivovat pouze klienty, které jste aktivovali pomocí svého účtu.
2. Jako vlastník licence můžete deaktivovat všechny klienty, které byly aktivovány prostřednictvím vaší licence.

Jednotlivým bezpečnostním administrátorům nemůžete přiřadit různou úroveň oprávnění a nelze administrátorovi
udělit oprávnění takové, aby mohl deaktivovat všechny klienty.

Jak vyřešit chybu: "Nepodařilo se přidat licenci prostřednictvím licenčního souboru: Vybraný licenční soubor nebyl
vydán pro tento ESET Remote Administrator Server."?

Pokoušíte se ERA aktivovat licenčním klíčem, který nebyl vydán pro tento ERA Server. Musíte si vygenerovat nový
offline soubor, který prostřednictvím tzv. tokenu svážete s vaším ERA Serverem. Při generování offline souboru na
portále ESET License Administrator zaškrtněte možnost Povolit správu prostřednictvím ESET Remote Administrator a
následně zadejte do zobrazeného pole token serveru, který se používá jako kontrolní mechanismus. Token serveru
získáte prostřednictvím ERA Web Console během v sekci Administrace > Správa licence. Pro více informací přejděte
do online nápovědy ESET Remote Administrator.

Jakým způsobem ESET Mail Security 6 pro Exchange Server počítá poštovní schránky?

Informace o algoritmu, který používáme po zjištění počtu schránek naleznete v ESET Databázi znalostí. V článku
zároveň naleznete také jednoduchý nástroj, prostřednictvím kterého zjistíte počet schránek, které potřebujete
zalicencovat.

Jaké verze produktů ESET využívají nový licenční systém?

Produkty ESET určené pro firemní zákazníky používají nový licenční systém od verze 6. Produkty pro domácnosti od
verze 9.

https://servis.eset.cz/kontakt
http://help.eset.com/era_admin/63/cs-CZ/?activation.htm
http://support.eset.com/kb3761/
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