Případová studie: VUT Fakulta podnikatelská

Bezpečné studium na Fakultě
podnikatelské VUT v Brně
„Počet nasazení bezpečnostních produktů ESET se zvyšuje nejen v rámci Fakulty
podnikatelské, ale celého VUT Brno. A to díky uvedeným vlastnostem, jako
je systémová nenáročnost, vysoká úspěšnost odhalování virových infiltrací,
ale především velmi přijatelná cena.“
Viktor Ondrák, sítě Fakulty podnikatelské VUT v Brně
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Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně
patří k významným poskytovatelům vysokoškolského
technicko-ekonomického vzdělání v zemi. Má přes dva tisíce
studentů ve dvou bakalářských, dvou magisterských a jednom
doktorantském studijním programu. Poskytuje také prestižní
studia MBA a řadu programů celoživotního vzdělávání. Fakulta
je svým zaměřením orientována i na podporu podnikatelské
sféry a díky široké nabídce programů celoživotního vzdělávání
umožňuje zvyšování kvalifikace a získání akademického
vzdělání také zájemcům z praxe studiem při zaměstnání.

V současnosti probíhá výuka na Fakultě podnikatelské
od ranních do pozdně večerních hodin a i kvůli tomu je nutné,
aby informační technologie byly k dispozici efektivně a hlavně
téměř nepřetržitě bez nutnosti častých servisních zásahů,
či odstávek z důvodů nevyhovující činnosti. Tomu odpovídalo
i zadání IT oddělení, které hledalo antivirový produkt nabízející
stabilně vysokou míru odhalování virových infiltrací s co
nejnižšími potřebami na nutné servisní zásahy při jeho běhu.

V roce 2005 si Fakulta podnikatelská VUT vybrala antivirové
řešení společnosti ESET pro ochranu své fakultní sítě.
V současnosti jsou nasazeny produkty ESET NOD32 Antivirus
Business Edition a ESET Mail Security pro Microsoft Exchange
v jejich posledních verzích.

Fakulta podnikatelská je součástí technické univerzity
VUT v Brně, která pokrývá celé spektrum technických věd
a řady uměleckých disciplín a je v současnosti tvořena osmi
fakultami.

Hlavní požadavky VUT Fakulty podnikatelské
	Kvalitní detekce virových hrozeb.
	Nízká zátěž počítačů a notebooků zaměstnanců.
Antivirová ochrana musí být dostatečně výkonná.
	Antivirové řešení musí obsahovat kvalitní nástroj
vzdálené správy.

Vzhledem ke snadné administraci a údržbě díky nástroji
vzdálené správy ESET Remote Administrator není pro všechny
počítače a systémy fakulty zapotřebí více než jednoho
pracovníka z IT oddělení. V průběhu nasazení produktu
ESET NOD32 Antivirus byla vyzkoušena i tři konkurenční
řešení, ovšem při srovnání s používaným produktem byla
označena za nevyhovující. Celkově má VUT v Brně zakoupeno
1488 stanic ESET NOD32 Antivirus Business Edition
a 400 mailboxů řešení ESET Mail Security pro Microsoft
Exchange.

	Rychlá implementace řešení respektive nových verzí
a rozšířených licencí.
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