
 

 

 
 

 
SZKOLENIE TECHNICZNE 

ESET Network Security Management Administrator  
  

Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DAGMA zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu odnośnie technologii 
antywirusowej firmy ESET. W drugim dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z modułem zdalnej administracji 
ESET Remote Administrator.  
 

 
Wymagania: - ukończone szkolenie ESET Client Security Administrator 

- podstawowa znajomość konfiguracji sieci komputerowych 
- podstawowa znajomość zagadnień związanych z TCP/IP 

 
 

Korzyści po szkoleniu:  
Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę pozwalającą na praktyczną administrację 
przy pomocy ESET Remote Administrator. Szkolenie zakończy się egzaminem i tym samym 
osoby, które zdadzą pomyślnie test otrzymają Certyfikaty Autoryzowanego Centrum 
Szkoleniowego DAGMA, potwierdzające kompetencje w zakresie użytkowania i konfiguracji 
rozwiązań ESET wraz z ESET Remote Administrator. Dodatkowo mogą zdobyć certyfikat ESET 
Network Security Management Administrator. 

 
 

Czas:  1 dzień x 7h  (9:00-16:00) 

 
Harmonogram  szkolenia: 

 
 
1. Instalacja zaawansowana ESET Remote Administrator oraz ESET Remote Administrator Console. 
 
2. Współpraca z różnymi bazami danych. 
 
3. Obsługa błędów ESET RA.  

a) wymagania do instalacji zdalnej 
b) diagnostyka zdalnej instalacji 

 
4. Zarządzanie serwerem. 

a) omówienie dostępnych zakładek w konsoli ERA 
b) omówienie opcji serwera 

 
5. Podstawowe raportowanie.  

a) omówienie sekcji raportowanie z informacjami odnośnie możliwości tworzenia raportów 
b) generowanie przykładowych raportów 

 
6. Integracja już zainstalowanych klientów z centralnym zarządzaniem. 

a) omówienie dostępnych informacji po zgłoszeniu się klienta do serwera ERA 
 
7. Zdalna instalacja klientów ESET. 

a) omówienie opcji wypychanej instalacji 
b) omówienie opcji wykorzystania logon skryptów i email do instalacji 
c) utworzenie własnej paczki instalacyjnej  

 
 
 
 



 

 

8. Zaawansowana centralna konfiguracja. 
 
 
9. Grupy parametryczne. 

a) omówienie zasady działania grup parametrycznych 
b) utworzenie grup parametrycznych 

 
10. Polityki. 

a) omówienie zasady działania polityk 
b) utworzenie polityk i przypisanie do nich klienta 

 
11. Menadżer reguł firewalla. 

a) możliwości zebrania i utworzenia reguł firewall’a 
 
12. Konfiguracja managera powiadomień. 
 
13. Replikacja serwerów. 

b) konfiguracja replikacji serwerów 
 
14. Wykorzystanie praktyczne. 

c) zdalna zmiana konfiguracji 
d) wywoływanie zadań – aktualizacji/skanowania 
e) włączenie/wyłączenie elementów ochrony (firewall) 
f) blokowanie stron 
g) blokowanie USB 

 
15. Egzamin. 

 

 

 

 
 
 


