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Globální
startup
věří ESETu
“Konkurenční řešení nás zklamalo a museli
jsme hledat lepší alternativu. Řešení ESET
vyniká především v nároku na systémové
prostředky a rychlostí antivirových kontrol.
Ve spojení s Remote Admin konzolí nám
poskytuje potřebný přehled o stavu
jednotlivých klientských instalací.”

Společnost GoodData je česko-americká technologická společnost, založená v roce 2007 podnikatelem Romanem Staňkem. Formou
internetové služby poskytuje dashboardy, reporty a nástroje na správu a analýzu firemních dat, které v současné době využívá 130 tisíc
uživatelů po celém světě. Mezi nejvýznamnější zákazníky v České republice patří Seznam, Slevomat a DameJidlo. Společnost je financovaná venture kapitálovými fondy, celková výše investice za dobu existence společnosti činí 75,5 milionu dolarů. Vedení společnosti sídlí
v San Franciscu v USA, vývoj, provoz a technická podpora je v Praze a v Brně.

HLAVNÍ POŽADAVKY
Společnost Good Data hledala bezpečnostní řešení pro koncové
stanice, které by nahradilo původní řešení, jež se po čtyřech
měsících používání ukázalo jako zcela neuspokojivé. Důvody
nespokojenosti byly vysoká zátěž systémových prostředků,
problémy s aktualizacemi a podporou a nepříliš kvalitní konzole
pro vzdálenou správu. Bezprostředním impulsem pro hledání
alternativy byla častá hlášení uživatelů o problémech
s původním řešením.

▪ bezproblémový chod uživatelských laptopů,
		 především jejich bezpečnost
▪ nízké systémové nároky,
		 co nejmenší omezení uživatelů
▪ snadné nasazení bezpečnostního řešení
▪ nenáročná správa

ŘEŠENÍ
Ondřej Matuštík,
Finance & Strategy Manager

V srpnu 2013 společnost Good Data vybrala, především na základě osobní dlouholeté zkušenosti odpovědného pracovníka, bezpečnostní
řešení ESET Cyber Security pro Mac OS X jako náhradu nevyhovujícího řešení od konkurenční společnosti. Protože Good Data je špičková
technologická firma, implementace řešení byla prováděna ve vlastní režii. Po dvouměsíčním testování bylo řešení ESET Cyber Security
nasazeno na koncové stanice 300 uživatelů. Instalaci většina uživatelů prováděla svépomocí.
IT specialisté ze společnosti Good Data, zodpovědní za implementaci a administraci řešení ESET, hodnotí kladně poměr cena/výkon řešení
ESET Cyber Security, dostupnost informací k jednotlivým produktům a kvalitní předprodejní podporu včetně vstřícnosti při přípravě trialu.
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