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1. Кіріспе
ESET License Administrator (ELA) — лицензия иесі немесе қауіпсіздік әкімшісі ретінде лицензияларды басқаруға
арналған барлығы-біреуде шешімі. Лицензияларды, белсендірілген бірілктерді және мерзімі біту, пайдалану және
авторизация сияқты лицензия оқиғаларын бақылауға болады.

ESET License Administrator негізгі беті екі бөлімге бөлінген: Лицензия иесі және Қауіпсіздік әкімшісі бөлімдері.

Келесі Лицензия иесі ретінде сіздегі мүмкіндіктер:

Лицензиялардың күйін нақты уақытта көру
Лицензияны пайдаланып жекелеген құрылғыларды бақылау, оларды өшіру опциясымен бірге
Лицензия оқиғалары үшін хабарландыруларды конфигурациялау
Аралас орталар үшін лицензияларды ескі және жаңа түрлерінде ұстау

Келесі Қауіпсіздік әкімшісі ретінде сіздегі мүмкіндіктер:

Лицензиялық кілттерді өнімдерді белсендіру үшін пайдалануға болатын электрондық пошта және құпия сөздерге
алмастыру
Бір тіркелгіге бірнеше лицензияны тағайындау
Үшінші тараптарға лицензияларды пайдалануға (белсендірулерді орындауға) рұқсат ету
Лицензия күйін бақылауға көмектесу үшін хабарландыруларды конфигурациялау

https://ela.eset.com
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2. ESET License Administrator дегеніміз не?
ESET өнімдерінің бұрынғы нұсқаларын белсендіру үшін пайдаланылған пайдаланушы аты және құпия сөз 
лицензиялық кілтпен және жалпы лицензия идентификаторымен ауыстырылған. Лицензиялық кілт — ESET
өнімін белсендіру және лицензия иесін идентификациялау үшін пайдаланылатын бірегей жол. Жалпы лицензия
идентификаторы (PLID) — 3-ші тарап (мысалы, Бірлікті тарату үшін жауапты Қауіпсіздік әкімшісі) лицензиясын
идентификациялау үшін пайдаланылатын қысқа жол.

Қауіпсіздік әкімшісі — желідегі ESET өнімдерінің лицензияларын басқаратын адам және нақты Лицензия иесінен
басқа болуы мүмкін. Лицензия иесі қауіпсіздік әкімшісіне лицензияны басқаруды өкілеттей (авторизациялай) алады
(қауіпсіздік әкімшісі лицензияларды басқару алдында авторизацияны қабылдауы керек). Рөлін қабылдаудан кейін
қауіпсіздік әкімшісі лицензияны басқара (өзгертулер енгізе, орындарды байланыстыра, т.б.) алады және лицензияны
ESET өнімдерін белсендіру (орынды байланыстыру) үшін пайдалана алады.

Лицензияларды ESET License Administrator немесе ESET Remote Administrator бағдарламасын пайдаланып веб-
консоль арқылы басқаруға болады.
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3. Лицензия иесі
Кіру бетінің жоғарғы жағында орналасқан ESET License Administrator бағдарламасының Лицензия иесі бөлімі
мыналарды қамтиды:

 Лицензиялық кілтті басқару
Бұрынғы лицензияның тіркелгі деректерін түрлендіру (лицензияның пайдаланушы аты және құпия сөзі) диалогтық
терезесі

3.1   Лицензиялық кілт

Бар тіркелгі деректерін түрлендірусіз жаңа лицензиялық кілтті алудың екі жолы бар; сіз лицензияны онлайн немесе
дүкенде сатып ала аласыз.

1. Егер лицензияны онлайн сатып алсаңыз, сіз ESET компаниясынан екі лицензия электрондық хабарын алуыңыз
керек. Бірінші электрондық хабар лицензиялық кілтті, PLID (жалпы лицензиялық идентификаторды), өнім атауын
(немесе өнімдер тізімін) және мөлшерін қамтиды. Екінші электрондық хабар PLID және ESET License Administrator
құпия сөзін қамтиды.

ESET License Administrator бақылау тақтасын ашу үшін лицензиялық кілтті (лицензияны сатып алғанда алған
әріптердің/сандардың тіркесімі) келесі пішімде енгізіңіз: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX және Лицензияны басқару
түймесін басыңыз.

Сізден ESET License Administrator құпия сөзін (оны екінші лицензия электрондық хабарында таба аласыз) енгізу
сұралады. Аутентификациялау түймесін басыңыз, сонда сіз таңдалған лицензия үшін ESET License Administrator
бақылау тақтасына кіресіз. Егер құпия сөзді білмесеңіз, электрондық пошта арқылы қайта жіберу үшін Құпия сөзді
ұмыттыңыз ба? түймесін басыңыз.

2. Егер лицензияны дүкенде сатып алған болсаңыз, ESET өнімін белсендіру алдында оны тіркеу керек. Тіркеу үшін
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лицензиялық кілтті (әріптердің/сандардың тіркесімі) келесі пішімде енгізіңіз: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX және 
Лицензияны басқару түймесін басыңыз. ESET License Administrator бақылау тақтасында Лицензия тіркелмеген
хабары көрсетіледі. Лицензияны тіркеу үшін Лицензияны тіркеу түймесін басыңыз. Сіз тіркеуді өткізіп жіберуді
таңдай аласыз, бірақ ESET өнімін белсендіру үшін лицензияны мүмкіндігінше тез тіркеу ұсынылады.

3.1.1   Ұмытылған құпия сөз - лицензия иесі

Егер ESET License Administrator құпия сөзін ұмытсаңыз, сіз Құпия сөзді ұмыттыңыз ба? түймесін басу арқылы
құпия сөзді қайта жібере аласыз. Сізден ESET License Administrator хабарландыру электрондық пошта мекенжайын
енгізу сұралады.

Әдепкі бойынша, бұл — сіз лицензияны сатып алу/бастапқы тіркеу кезінде жіберген электрондық хабар. Электрондық
пошта мекенжайын енгізуден кейін Жіберу түймесін басыңыз.
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3.2   Бұрынғы тіркелгі деректерін түрлендіру

Егер сізде Пайдаланушы аты/құпия сөз лицензия тіркелгі деректерінің жинағы бар болса, оларды лицензия кілтіне
түрлендіру үшін Түрлендіру түймесін басыңыз.

Сізге тіркелгі деректерін енгізу ұсынылады. Сіз үшін жаңа лицензия кілті жасалады. Тіркелгі деректерін лицензияны
сатып алу үшін пайдаланылған электрондық пошта мекенжайына жіберу үшін Лицензия электрондық хабарын
қайта жіберу жанындағы құсбелгіні қойыңыз.

 

Түрлендіру түймесін басқанда жаңадан жасалған лицензия кілті көрсетіледі. Лицензияны түрлендіруден кейін ESET
License Administrator есептік жазбасындағы лицензияларды басқару үшін қажет жаңа ESET License Administrator
құпия сөзі сізге электрондық хабармен жіберіледі.

Лицензия кілтін аралық сақтағышқа көшіруге (Ctrl + V) және белсендіру үшін ESET өнімінің белсендіру экранына
қоюға болады.
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Басты бетке оралу үшін Басты бетке оралу түймесін басыңыз. Лицензия кілтін «Лицензия кілті» өрісіне қойыңыз
(немесе оны қолмен теріңіз), сөйтіп ESET License Administrator бақылау тақтасына кіру үшін «Лицензияны басқару»
түймесін басыңыз (Лицензия кілті бөлімінде сипатталғандай).

3.3   Лицензия

Лицензия бөлімінде лицензия туралы мәліметтерді көруге болады.

Лицензия тіркелмеген
Лицензия тіркелген

Лицензия тіркелмеген

Лицензия тіркелгенше (электрондық пошта мекенжайымен байланыстырылғанша) қауіпсіздік әкімшілері үшін
лицензияны авторизациялау мүмкін емес. Лицензияны тіркеу үшін Лицензияны тіркеу түймесін басыңыз, сөйтіп
тіркеу мәліметтерін енгізіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Мұнда енгізілен электрондық пошта мекенжайы лицензияны аутентификациялау үшін пайдаланылатынын
есте сақтаңыз.
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Сіз Лицензияны тіркеу түймесін басқанда сізге бақылау тақтасына кіруге мүмкіндік беретін ESET License
Administrator құпия сөзін аласыз.

Лицензия тіркелген

1. ESET License Administrator жоғарғы бөлімі тіл тақтасын, пайдаланушы нұсқаулығына сілтемені, белсенді лицензия
(сіз енгізген лицензия кілті) туралы ақпаратты және лицензияны басқару экранынан шығуға және бастау экранына
оралуға мүмкіндік беретін шығу сілтемесін қамтиды.

2. Сол жақта негізгі шарлау тақтасы орналасқан. Ол келесі бөлімдерге бөлінген - Лицензия, Бірліктерді басқару және
Параметрлер.

3. Лицензия бөлімінің негізгі бөлімі белсенді лицензия туралы келесі ақпаратты қамтиды:

Өнім түрі - лицензия берілген ESET Security өнімін анықтайды.
Жалпы күйі - лицензияның күйін көрсетеді. Егер лицензияның мерзімі бітсе, ол артық пайдаланылса, я
болмаса, мерзімі біту немесе артық пайдалану қаупі болса, мұнда ескерту хабары көрсетіледі.
Белсендіру/мерзімі біту күні - мұнда белсендіру күнін (лицензия белсендірілген күн, ол лицензия сатып
алынған күннен басқаша болуы мүмкін) және мерзімі біту күнін көре аласыз.
Пайдалану күйі - осы лицензия үшін қанша қол жетімді бірлік пайдаланылғанын көрсетеді.
Лицензия туралы ақпарат - лицензияны, лицензия кілтінің өзін және бұрынғы/лицензия файлын экспорттау
функциясын сатып алу кезінде пайдаланылған электрондық пошта мекенжайы.
Жинақтағы өнімдер - егер өнімде жинақ лицензиясы пайдаланылса (бірнеше өнімге арналған бір лицензия),
жинақ туралы ақпаратты осында көре аласыз.

4. Басқару - мұнда лицензияларды басқару күйін көре аласыз - ықтимал күйлер растауды күтуді (қауіпсіздік
әкімшісінен), авторизацияланған немесе қабылданбаған күйлерін қамтиды.

5. Егер қауіпсіздік әкімшісіне лицензияңызды басқаруға рұқсат еткіңіз келсе, Басқаруға рұқсат ету опциясын
пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: оффлайн лицензия файлдарын немесе бұрынғы лицензия файлдары және сәйкес пайдаланушы аты/құпия
сөз тіркесімін жүктеу керек болса, Оффлайн/бұрынғы лицензияларды жүктеу бетін қараңыз.



11

3.3.1   Басқаруға рұқсат ету

Қауіпсіздік әкімшісіне лицензияларды басқаруға рұқсат ету үшін Басқаруға рұқсат ету түймесін басыңыз.

Лицензия бөлімінде Басқаруға рұқсат ету түймесін басыңыз.

Сізге Қауіпсіздік әкімшісінің электрондық пошта мекенжайын енгізу, содан кейін Әкімшіге рұқсат ету
түймесін басу арқылы растау ұсынылады. Сіз көрсеткен электрондық пошта мекенжайына шақыру жіберіледі.
Қауіпсіздік әкімшісіне электрондық пошта арқылы, сонымен бірге, ESET License Administrator бағдарламасының 
Қауіпсіздік әкімшісі бөліміне кіргенде Бақылау тақтасында хабарланады.

Енді қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасымен кіргенде қауіпсіздік әкімшісіне хабарланады (таңдау бойынша
электрондық пошта арқылы). Жаңа әкімші Бақылау тақтасы ішінде көрсетіледі.

Қауіпсіздік әкімшісі лицензияны қабылдағанда оның күйі Басқаруға рұқсат етілген деп өзгертіледі. Енді
қауіпсіздік әкімшісі лицензияны басқара алады.

3.4   Бірліктерді басқару

Бірліктерді басқару бөлімінде нақты лицензиямен белсендірілген барлық клиенттерді көре аласыз.

Күй белгішелері  әр бірліктің ағымдағы күйін белгілейді. Көрсетіліп тұрған бірліктерге қосу немесе олардан
шығару үшін бірліктер тізімінің жоғарғы жағында кез келген күй белгішесін басыңыз. Әр белгіше күйінің мағынасы
келесідей:

 Лицензия жарамды және белсенді.

 Лицензия мерзімі бітуге жақын немесе оны пайдалануды жалғастыру үшін әрекет қажет.

 Лицензия артық пайдаланылған немесе белсенді орындар бар күйде мерзімі біткен.
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Мұнда клиенттік компьютерлердің күйін бақылауға болады. Егер клиент 14 күннен көбірек қосылмаған болса, оның
күйі сарғылт  түспен көрсетіледі. Егер клиент 30 күннен көбірек қосылмаған болса, күй қызыл түспен көрсетіледі.
Бірліктерді нақты төлсипат бойынша сұрыптау үшін сәйкес бағанды басыңыз. ERA ішінен белсендірілген ESET
өнімі ESET Remote Administrator ішінде белсендірілгенін білдіреді. Ішкі бірліктер саны ESET сервер өнімдеріне
қатысты, мысалы, Microsoft Exchange Server үшін ESET Mail Security ішіндегі электрондық пошта мекенжайларының
саны.

Лицензия иесі ретінде, лицензиямен белсендірілген барлық бірліктерді өшіре аласыз. Мысалы, клиент белсенді емес
болса, сізде лицензияда орынды босату үшін бірлікті өшіру үшін Өшіру опциясын пайдалануға болады. Қолданба
келесі синхрондау аралығында өшіріледі - синхрондау 6 сағат сайын орындалады. Бұл әрекетті орындау үшін тиісті
құсбелгілерді қойып, Өшіру түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Лицензия иесі ретінде лицензияңызбен немесе лицензияңызға байланыстырылған кез келген қауіпсіздік
әкімшісі тіркелгі деректерімен белсендірілген барлық клиенттік компьютерлерді өшіре аласыз. 

3.5   Aудит журналы

Бұл экранда ELA ішінде орындалған әр түрлі әрекеттердің тарихын көруге болады. Журналдар уақыт ретімен ең
соңғыдан ең ескі оқиғаларға қарай ретпен беріледі. Уақыт бағанының белгісін басу арқылы ретті өзгертуге болады. 
Кірген әрекеттердің кейбіреулері келесідей:

кіру, шығу - Шығу әрекеті Шығу түймесі ELA бағдарламасынан шығу үшін пайдаланылған болса ғана жазылады. 

оффлайн лицензия файлын жасау, жүктеу немесе жою 

бұрынғы лицензия файлының мәліметтерін көру

авторизация ұсынысы

авторизация ұсынысынан бас тарту

авторизация ұсынысын қабылдау, одан бас тарту

авторизациядан бас тарту

параметрлерді өзгерту

қауіпсіздік әкімшісінің есептік жазбасын тіркеу, тіркеуді растау

құпия сөзді өзгерту

орынды өшіру

бірлікті белсендіру, байланысын үзу

Бұл әрекеттердің кейбіреулері үшін  белгішесінің үстіне меңзерді апарсаңыз, Сипаттама бағанында қосымша
ақпарат қол жетімді. 

Мысалы, параметрлерді өзгертсеңіз, онда Сипаттама бағанында  белгішесіне меңзерді апару сол өзгерту кезінде
қолданылған жаңа параметрлерді көрсететін еді. 
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3.6   Тіркелу

Лицензия иесі туралы жеке ақпарат Тіркеу бөлімінде сақталады.

Егер лицензияны ESET ритейлерінен сатып алған болсаңыз және әлі тіркемеген болсаңыз, басты беттегі Лицензия
кілті өрісінде лицензия кілтін енгізгеннен кейін осы бөлімге қайта бағытталасыз. Өз атыңызға лицензияны тіркеу үшін
жеке ақпаратты енгізіп, Лицензияны тіркеу түймесін басыңыз.

Егер лицензияны онлайн сатып алған болсаңыз, тіркеу ақпараты сатып алу кезінде берген ақпаратты пайдаланып
толтырылып қойылған. Сәйкес өріске жаңа ақпаратты енгізу және Тіркеу төлсипаттарын жаңарту түймесін басу
арқылы тіркеу ақпаратын кез келген уақытта өңдеуге болады.

ЕСКЕРТПЕ: Осында енгізілген лицензиясы иесі тіркелгісінің электрондық пошта мекенжайы басты бетте лицензия
кілтін енгізгенде лицензияны аутентификациялау үшін пайдаланылатынын есте сақтаңыз. Сондай-ақ, бұл — сіз 
Параметрлер бөлімінде конфигурациялаған хабарландыруларды алатын әдепкі мекенжай.
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3.7   Параметрлер

Параметрлер тақтасында әр түрлі хабарландыруларды, ескертулерді орнатуға және қай лицензия файлдары
(бұрынғы және оффлайн) жүктеу үшін қол жетімді болатынын көрсетуге болады.

Сондай-ақ, хабарландырулар үшін электрондық пошта мекенжайын орнатуға болады. Әдепкі бойынша, бұл — сіз
лицензияны сатып алу/бастапқы тіркеу кезінде жіберген электрондық хабар. Сондай-ақ, лицензиямен байланысты
және есептік жазбаңыз туралы хабарландырулар үшін пайдаланылатын электрондық пошта мекенжайын өзгерте
аласыз:
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Ескертулер

«Лицензия артық пайдаланылған» ескертуін өшіру- ELA ішінде де, ESET Remote Administrator ішінде де
лицензия артық пайдаланылған ретінде белгіленбейді, бөлектелмейді және дабыл күйі толтырылмайды

«Мерзімі бітуге жақын» ескертуін өшіру- ELA ішінде де, ESET Remote Administrator ішінде де лицензия
«мерзімі бітуге жақын» ретінде белгіленбейді, сарғылт түспен бөлектелмейді және дабыл күйі толтырылмайды

Хабарландырулар

Осы мекенжайға электрондық хабарландырулар жіберу - әдепкі бойынша, қауіпсіздік әкімшісі есептік
жазбасындағы электрондық пошта мекенжайы.
Лицензиядағы/есептік жазбадағы электрондық пошта мекенжайын пайдалану - қауіпсіздік әкімшісі
тіркелгісіндегі әдепкі мекенжай пайдаланылады

Электрондық хабарландырулар келесі жағдайларда жіберіледі:

Авторизацияны сұрау - лицензияға авторизация келгенде сізге хабарланады.
Мерзімі - сізге орынды таратудың мерзімі біткенде хабарланады.
Артық пайдалану - сізге орынды тарату артық пайдаланылғанда хабарланады.
Мерзімі бітуге жақын - сізге орынды тарату мерзімі бітуге жақын болғанда (14 күн немесе азырақ) хабарланады.
Артық пайдалануға жақын - сізге лицензия барлық дерлік қол жетімді орындарды пайдаланғанда хабарланады.
Оффлайн компьютерден қосылым - егер оффлайн лицензияны пайдаланатын компьютер интернетке (және
лицензия серверлеріне) қосылса, сізге көрсетілген электрондық пошта мекенжайына хабарланады.

Лицензия файлдары

Бұрынғы лицензия файлдары - егер лицензия сізге лицензия файлын (.lic) және пайдаланушы атын/құпия сөзді
жүктеуге мүмкіндік берсе, бұл тіркелгі деректері ескірек өнімдерді белсендіру үшін пайдаланылады.

Оффлайн лицензия файлдары - егер лицензия сізге оффлайн белсендіруді орындау үшін пайдалануға болатын
оффлайн лицензия файлын (.lf) жүктеуге мүмкіндік берсе. Оффлайн лицензиялардың саны қол жетімді
лицензиялардың жалпы санынан шегеріледі.

Кез келген өзгертулерді растау үшін Параметрлерді сақтау түймесін басыңыз. Жаңа параметрлер сақталады.

ЕСКЕРТПЕ: Авторизациялауды сұрауға және Оффлайн компьютерден қосылымға қатысты хабарландырулар
бірден жіберіледі, барлық басқа хабарландырулар күніне бір рет жіберіледі.

Есептік жазбаның құпия сөзі Құпия сөзді өзгерту түймесін басу арқылы өзгетуге болады.
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4. Қауіпсіздік әкімшісі
ESET License Administrator бағдарламасының төменгі бөлімі — Қауіпсіздік әкімшісі бөлімі.

 Қауіпсіздік әкімшісінің есептік жазбасы

Егер Қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасы жасалып қойылған болса, Пайдаланушы атын және Құпия сөзді
енгізіңіз, содан кейін Кіру түймесін басыңыз. Сәтті кіруден кейін сіз Бақылау тақтасы бөліміне қайта бағытталасыз.
Егер құпия сөзді ұмытсаңыз, Құпия сөзді ұмыттыңыз ба? түймесін басыңыз. Электрондық пошта мекенжайыңызға
құпия сөзіңізді ысыруға мүмкіндік беретін сілтеме бар электрондық хабар жіберіледі.

Қауіпсіздік әкімшісінің есептік жазбасын тіркеу

Егер сізде қауіпсіздік әкімшісінің есептік жазбасы болмаса, оны осында жасай аласыз. Бұл тіркелгі толығымен тегін
және сізге бірнеше лицензияны басқаруға және маңызды хабарландыруларды алуға мүмкіндік береді. Жаңа тіркелгі
жасау үшін сұралған ақпаратты енгізіп, Тіркеу түймесін басыңыз.
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4.1   Бақылау тақтасы

Бақылау тақтасы қауіпсіздік әкімшісіне басқаруға рұқсат етілген лицензияларға шолуды береді.

1. ESET License Administrator жоғарғы бөлімі осы пайдаланушы нұсқаулығына сілтемені, пайдаланушы атын
(қауіпсіздік әкімшісі үшін) және Шығу түймесін көрсетеді. Қауіпсіздік әкімшісі тіркелгісінің атауын бассаңыз,
тіркелгі туралы ақпарат көрсетіледі. Мұнда ақпаратты өзгертуге, құпия сөзді өзгертуге немесе тіпті қауіпсіздік
әкімшісі тіркелгісін жоюға болады. Сондай-ақ, кірген сайын порталды таңдалған тілде көру үшін ESET License
Administrator үшін тілді таңдауға болады.

2. Сол жақтағы мәзір ESET License Administrator қауіпсіздік әкімшісі бөлігінің негізгі бөлімдерін қамтиды - Орын
таратулары, Бірліктерді басқару және қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасы үшін Параметрлер.

3. Бірлікті тарату сұраулары - бұл бөлімде лицензия иелерінің лицензия авторизацияларын көре аласыз. Сіз
Басқаруды қабылдауды немесе басқарудан Бас тартуды таңдай аласыз - сіз енді бас тартылған бірлікті таратуды
сұрауды көрмейсіз.

4. Бірлікті тарату мәселелері - бірлікті тарату мәселелерін - лицензияның мерзімі бітуін, артық пайдалануды, т.б.
көре және басқара аласыз.

5. Бірлікті таратуға шолу - мұнда бірлікті таратуға толық шолуды көре аласыз - жеке өнім түрлері үшін лицензиялар,
орындардың мөлшері, қол жетімді/пайдаланылған орындар, т.б.

ЕСКЕРТПЕ: Бұрынғы өнімдер орнатылған компьютерлер тек ESET Remote Administrator арқылы басқарылатын
болса есептеледі: Бұрынғы өнімдер — пайдаланушы атын және құпия сөзді пайдаланып белсендірілетін өнімдер.
Оларды ESET Remote Administrator клиенті болса ғана ESET License Administrator ескереді.

6. Бірлікті таратулар түймесін басу келесі опцияларды береді:
 Бірлікті таратулар 
 Бірлікті таратуды сұрау 
 Лицензия кілті бойынша лицензия қосу 



18

4.1.1   Қауіпсіздік әкімшісінің профилі

«Шығу» түймесінің жанындағы жоғарғы оң жақ бұрышта есептік жазба атауын басу Қауіпсіздік әкімшісінің
профиліне қайта бағыттайды.

Мұнда профильдің параметрлерін конфигурациялауға болады. Есептік жазбаның құпия сөзін кез келген уақытта
өзгерте аласыз, бұл өзгерту басқарылатын лицензияларға және белсендірілген өнімдерге әсер етпейді. Есептік
жазбаны теңшеу опциялары атты, тілді, елді, уақыт белдеуін, құпия сөзді және құпия сөзді жоюды қамтиды. Бұл
параметрлер болашақ сеанстар үшін де сақталады. Егер тіркелгіңізді жойсаңыз, барлық авторизациялар және
сұраулар қайтарылады, бірақ белсендірілген өнімдерге әсер етілмейді.

Өзгертулер күшіне енуі үшін Параметрлерді сақтау түймесін басыңыз.

4.1.2   Басқаруды қабылдау

Лицензия иесі қауіпсіздік әкімшісіне лицензияны басқаруға, содан кейін осы лицензияны бірліктерді (клиенттерді)
белсендіру және лицензияны бақылау үшін пайдалануға рұқсат ете алады. Қауіпсіздік себептерімен қауіпсіздік
әкімшісі бүкіл лицензияны емес, тек жалпы лицензия идентификаторын - лицензияны анықтайтын қысқа жолды (XXX-
XXX-XXX) көреді.

Авторизация келгенде

1. Сізге Бақылау тақтасы бөлімінде авторизация туралы хабарланады.

2. Оң жақтағы Әрекеттер бөлімінде Қабылдау пәрменін таңдаңыз, содан кейін ұсынылғанда әрекетті растаңыз.

3. Енді лицензияны басқара аласыз және бірліктерді басқара аласыз.
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4.1.3   Бірлікті таратуды сұрау

Бірлікті таратуды сұрауды пайдаланып лицензия иесінен таратуды сұрай аласыз.

1. Бақылау тақтасы бетінің төменгі жағында Бірлікті таратулар > Бірлікті таратуды сұрау тармағын басыңыз.
Нақты лицензияның жалпы кілтін енгізіп, Сұрау жіберу түймесін басыңыз.

2. Лицензия иесінен растауды күтіп жатқан сұрауды Бірлікті тарату сұраулары бөлімінде (қызыл түспен белгіленен)
көре аласыз.

3. Лицензия иесі сұрауыңызды растағанда лицензия басқарылатын лицензиялар тізіміне қосылады.

4.1.4   Лицензия кілті бойынша лицензия қосу

Қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасына лицензия қосу үшін лицензия кілтін және сол лицензиямен байланысты
ESET License Administrator құпия сөзді енгізіңіз.

Лицензия қосу түймесін басқанда лицензия бақылау тақтасында көрсетіледі және оны басқаруға болады.
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4.2   Бірлікті таратулар

Бірлікті таратулар бөлімінде сіз қай бірліктер қай лицензиялармен белсендірілгенін - лицензиялар қалай таратылғанын
және лицензиялардың күйін көресіз. Көріністі барлық лицензиялардан қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасының Шығу

параметрінің астында  белгіше қосқышын пайдаланып тек мәселелер бар лицензияларға ауыстыруға
болады.

Күй белгішелері әр бірліктің ағымдағы күйін білдіреді. Көрсетіліп тұрған бірліктерге қосу немесе олардан шығару үшін
бірліктер тізімінің жоғарғы жағында кез келген күй белгішесін басыңыз. Әр белгіше күйінің мағынасы келесідей:

 Лицензия жарамды және белсенді.

 Лицензия мерзімі бітуге жақын немесе оны пайдалануды жалғастыру үшін әрекет қажет.

 Лицензия белсенді емес; оның мерзімі біткен немесе лицензияда орындар қамтылмаған, я болмаса, қосымша
әрекет (мысалы, белсендіру) қажет.

 Лицензия артық пайдаланылған немесе белсенді орындар бар күйде мерзімі біткен.

Лицензиялар жалпы лицензия идентификаторымен бірегей идентификацияланады. Әр лицензия сол лицензия
арналған қауіпсіздік өнімін көрсетеді, лицензия иесін, лицензияның жалпы күйін, осы лицензиямен белсендіруге
болатын бірліктердің санын, ішкі бірліктердің санын (сервер өнімдері үшін - олардың клиенттері), оффлайн

лицензия файлын  (оффлайн белсендіру үшін) немесе бұрынғы лицензияны  (пайдаланушы аты/құпия сөз және
лицензия файлы) жасау мүмкіндігін және мерзімі біту күнін көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ: Оффлайн және бұрынғы опцияларын Параметрлер бөлімінде қосу керек.
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4.2.1   Оффлайн/бұрынғы лицензияларды жүктеу

Оффлайн өнімдерді белсендіру үшін пайдалануға болатын оффлайн немесе бұрынғы лицензияларды, я болмаса,
пайдаланушы атын және құпия сөзді пайдаланатын ескірек өнімдерді жүктеу қажет болса, төмендегі қадамдарды
орындаңыз:

1. Оффлайн лицензияны жүктеу
2. Бұрынғы лицензияны жүктеу

Оффлайн лицензияны жүктеу

1. Оффлайн лицензия файлын жүктеу керек лицензияға өтіңіз. Лицензиялар әр платформаға арналғанын есте сақтаңыз

- нақты өнімді белсендіру үшін нақты лицензия түрін жүктеу керек. Оффлайн астында құжат таңбасын  басыңыз.
 

 
ЕСКЕРТПЕ: егер лицензия оффлайн лицензия файлдарын жасау үшін пайдаланылып қойылған болса, құжат
таңбасы нөмірмен ауыстырылады. Бұл жағдайда нөмірді басыңыз.
 

2. Лицензия туралы ақпаратты тексеріп, содан кейін Лицензия файлын қосу түймесін басыңыз.
 

3. Қол жетімді Өнім тізімінен нақты өнімді таңдаңыз, оффлайн белсендіру керек Бірліктер санын орнатыңыз, қажет
атты (жасалған оффлайн лицензиялар тізімінде көрсетіледі) енгізіңіз, сөйтіп Жасау түймесін басыңыз.
 
Осы оффлайн лицензия файлы арқылы белсендірілген нақты ESET өнімі тікелей ESET серверлерінен
жаңартуларды ала алуын қаласаңыз (мақсатты компьютерде интернетке қатынас болса), онда Пайдаланушы
атын және құпия сөзді қосу құсбелгісін қойыңыз. Әйтпесе, өнімді сіз конфигурациялаған басқа орыннан (айна)
жаңарту керек болады. 
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Қашықтағы әкімші көмегімен басқаруға рұқсат ету жанында құсбелгі қойсаңыз, сізден Сервер таңбалауышы
параметрін көрсету сұралады. Сервер таңбалауышын алу үшін ESET Қашықтағы әкімшісінің онлайн
анықтамасындағы нұсқауларды орындаңыз. Сервер таңбалауышы тізілгеннен кейін жазып алыңыз және ESET
License Administrator Сервер таңбалауышы өрісінде теріңіз.
 

http://help.eset.com/era_admin/62/en-US/activation.htm
http://help.eset.com/era_admin/62/en-US/activation.htm
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4. Жаңа оффлайн лицензия файлдары жасалады. Көретініңіздей, қол жетімді бірліктер саны азайды, өйткені оффлайн
лицензия бірліктердің жалпы санынан шегерілді. Бірнеше лицензия тізілген болса, оларды аты, өнім және бірліктер
бойынша сұрыптауға болады. Жай қажет баған белгісін басыңыз. Жасалған оффлайн лицензия жанында құсбелгі
қойып, Жүктеу түймесін басыңыз.
 

 
Я болмаса, оффлайн лицензияны басып, қалқымалы мәзірде Жүктеу пәрменін таңдаңыз. 
 

 
Басқа оффлайн лицензия файлын жасау керек болса, Лицензия файлын қосу түймесін басыңыз.

Бұрынғы лицензияны жүктеу

1. Бұрынғы лицензия файлын жүктеу керек лицензияға өтіңіз. Лицензиялар әр платформаға арналғанын есте сақтаңыз

- нақты өнімді белсендіру үшін нақты лицензия түрін жүктеу керек. Бұрынғы астында құжат таңбасын  басыңыз.
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2. Файлды жүктеу үшін Лицензия файлы жанында Жүктеу түймесін басыңыз. Егер пайдаланушы аты және құпия
сөз қажет болса, олар осында көрсетіледі.
 

3. Файлды компьютерге жүктеуді бастау үшін Жүктеу түймесін басыңыз. Оны бұрынғы өнімдерді белсендіру үшін
пайдалануға болады.

4.3   Бірліктерді басқару

Бірліктерді басқару бөлімінде барлық басқарылатын лицензияларды, лицензиялармен белсендірілген бірліктерді
және олардың күйін көре аласыз.

Күй белгішелері  әр бірліктің ағымдағы күйін белгілейді. Көрсетіліп тұрған бірліктерге қосу немесе олардан
шығару үшін бірліктер тізімінің жоғарғы жағында кез келген күй белгішесін басыңыз. Әр белгіше күйінің мағынасы
келесідей:

 Лицензия жарамды және белсенді.

 Лицензия мерзімі бітуге жақын немесе оны пайдалануды жалғастыру үшін әрекет қажет.

 Лицензия артық пайдаланылған немесе белсенді орындар бар күйде мерзімі біткен.
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Жекелеген лицензиялар Таратулар бағанындағы жалпы лицензия идентификаторымен идентификацияланады.
Лицензиялар туралы қосымша ақпарат көру үшін Таратулар бағанында төмен көрсеткіні басыңыз және көрсетілетін
төлсипатты таңдаңыз.

Мұнда клиенттік компьютерлердің күйін бақылауға болады. Егер клиент 14 күннен көбірек қосылмаған болса, оның
күйі сарғылт  түспен көрсетіледі. Егер клиент 30 күннен көбірек қосылмаған болса, күй қызыл түспен көрсетіледі.
Бірліктерді нақты төлсипат бойынша сұрыптау үшін сәйкес бағанды басыңыз. ERA ішінен белсендірілген ESET
өнімі ESET Remote Administrator ішінде белсендірілгенін білдіреді. Ішкі бірліктер саны ESET сервер өнімдеріне
қатысты, мысалы, Microsoft Exchange Server үшін ESET Mail Security ішіндегі электрондық пошта мекенжайларының
саны.

Қауіпсіздік әкімшісі ретінде қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасын пайдаланып барлық бірліктерді өшіруге болады.
Мысалы, клиент белсенді емес болса, сізде лицензияда орынды босату үшін бірлікті өшіру үшін Өшіру опциясын
пайдалануға болады. Қолданба келесі синхрондау аралығында өшіріледі - синхрондау 6 сағат сайын орындалады.
Бұл әрекетті орындау үшін тиісті құсбелгілерді қойып, Өшіру түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Қауіпсіздік әкімшісі ретінде қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасының тіркелгі деректерін пайдаланып
белсендірілген бірліктерді ғана өшіруге болады. Басқа қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасын пайдаланып
белсендірілген немесе лицензиялық кілтті пайдаланып тікелей белсендірілген бірліктерді өшіру мүмкін емес. Бұл
рұқсатсыз өшіруді болдырмауға арналған қауіпсіздік шарасы. 

4.4   Aудит журналы

Бұл экранда ELA ішінде орындалған әр түрлі әрекеттердің тарихын көруге болады. Журналдар уақыт ретімен ең
соңғыдан ең ескі оқиғаларға қарай ретпен беріледі. Уақыт бағанының белгісін басу арқылы ретті өзгертуге болады. 
Кірген әрекеттердің кейбіреулері келесідей:

кіру, шығу - Шығу әрекеті Шығу түймесі ELA бағдарламасынан шығу үшін пайдаланылған болса ғана жазылады. 

оффлайн лицензия файлын жасау, жүктеу немесе жою 

бұрынғы лицензия файлының мәліметтерін көру

авторизация ұсынысы

авторизация ұсынысынан бас тарту

авторизация ұсынысын қабылдау, одан бас тарту

авторизациядан бас тарту

параметрлерді өзгерту

қауіпсіздік әкімшісінің есептік жазбасын тіркеу, тіркеуді растау
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құпия сөзді өзгерту

орынды өшіру

бірлікті белсендіру, байланысын үзу

Бұл әрекеттердің кейбіреулері үшін  белгішесінің үстіне меңзерді апарсаңыз, Сипаттама бағанында қосымша
ақпарат қол жетімді. 

Мысалы, параметрлерді өзгертсеңіз, онда Сипаттама бағанында  белгішесіне меңзерді апару сол өзгерту кезінде
қолданылған жаңа параметрлерді көрсететін еді. 

Қауіпсіздік әкімшісі Aудит журналында лицензия иесімен бірдей дерлік мәліметтерді көреді, дегенмен, есептік жазба
мәліметтеріне келсек (мысалы, қауіпсіздік әкімшісінің есептік жазбасын тіркеу), онда кіріп жатқан қауіпсіздік әкімшісі
тек өз есептік жазбасына қатысты журналдарды көреді. 

4.5   Параметрлер

Параметрлер тақтасында әр түрлі хабарландыруларды орнатуға және қай лицензия файлдары (бұрынғы және
оффлайн) жүктеу үшін қол жетімді болатынын көрсетуге болады.

Сондай-ақ, хабарландырулар үшін электрондық пошта мекенжайын орнатуға болады. Әдепкі бойынша, бұл —
қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасының электрондық пошта мекенжайы.

Электрондық хабарландырулар келесі жағдайларда жіберіледі:

Авторизацияны сұрау - лицензияға авторизация келгенде сізге хабарланады.
Мерзімі - сізге орынды таратудың мерзімі біткенде хабарланады.
Артық пайдалану - сізге орынды тарату артық пайдаланылғанда хабарланады.
Мерзімі бітуге жақын - сізге орынды тарату мерзімі бітуге жақын болғанда (14 күн немесе азырақ) хабарланады.
Артық пайдалануға жақын - сізге лицензия барлық дерлік қол жетімді орындарды пайдаланғанда хабарланады.
Оффлайн компьютерден қосылым - егер оффлайн лицензияны пайдаланатын компьютер интернетке (және
лицензия серверлеріне) қосылса, сізге көрсетілген электрондық пошта мекенжайына хабарланады.

Лицензия файлдары

Бұрынғы лицензия файлдары - егер лицензия сізге лицензия файлын (.lic) және пайдаланушы атын/құпия сөзді
жүктеуге мүмкіндік берсе, бұл тіркелгі деректері ескірек өнімдерді белсендіру үшін пайдаланылады.

Оффлайн лицензия файлдары - егер лицензия сізге оффлайн белсендіруді орындау үшін пайдалануға болатын
оффлайн лицензия файлын (.lf) жүктеуге мүмкіндік берсе. Оффлайн лицензиялардың саны қол жетімді
лицензиялардың жалпы санынан шегеріледі.

Кез келген өзгертулерді растау үшін Параметрлерді сақтау түймесін басыңыз. Жаңа параметрлер сақталады.

ЕСКЕРТПЕ: Авторизациялауды сұрауға және Оффлайн компьютерден қосылымға қатысты хабарландырулар
бірден жіберіледі, барлық басқа хабарландырулар күніне бір рет жіберіледі.

«Шығу» түймесінің жанындағы жоғарғы оң жақ бұрышта есептік жазба атауын басу Қауіпсіздік әкімшісінің
профиліне қайта бағыттайды. Есептік жазбаны теңшеу опциялары атты, тілді, елді, уақыт белдеуін, құпия сөзді және
құпия сөзді жоюды қамтиды. Бұл параметрлер болашақ сеанстар үшін де сақталады.
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4.6   Ұмытылған құпия сөз - қауіпсіздік әкімшісі

Егер ESET License Administrator құпия сөзін ұмытсаңыз, сіз Құпия сөзді ұмыттыңыз ба? түймесін басу арқылы
құпия сөзді қалпына келтіре аласыз. Сізден қауіпсіздік әкімшісі құпия сөзімен байланысты электрондық пошта
мекенжайын енгізу сұралады.

Қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасын тіркеу үшін пайдаланылған электрондық пошта мекенжайын енгізіп, Жіберу
түймесін басыңыз.

Сізге қауіпсіздік әкімшісінің құпия сөзін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін сілтеме бар электрондық хабар
электрондық пошта арқылы жіберіледі.
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5. ЖҚС

Лицензия иесін қалай өзгертуге болады? Мысалы, АТ бөлімінің менеджері лицензия иесі болған болса,
бірақ енді компанияда емес болса, License Administrator сайтында жаңа иені қалай белгілейсіз?

ELA порталына лицензия иесі ретінде кіріңіз, сонда ELA порталындағы Параметрлер бөлімінде құпия сөзді ысыру
электрондық хабарлары үшін электрондық поштаны өзгертуге, содан кейін Құпия сөзді өзгерту түймесін басу
арқылы құпия сөзді ысыруға болады. Лицензия иесі есептік жазбасына қатынас болмаса, Dexter порталында
лицензиямен байланысты электрондық поштаны өзгерте алатын ESET тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласу
керек.

Лицензиядан жүйені жоюдың ең оңай жолы қандай? Лицензияда 5000 клиент болса, сол жүйені ELA ішінде
қалай табасыз?

Сүзгілерді немесе ELA ішіндегі Unit management бөлімінің жоғарғы жағындағы іздеу өрісін пайдалану арқылы +
өшіру түймесін басу.

Неліктен клиентті белсендіру үшін лицензияны қолдану тапсырмасын орындауға болады, бірақ
тапсырманы пайдаланып лицензияны жою мүмкін емес?

Тек клиенттің лицензиясын ERA ішінде жою және ERA құрылымында қалдыру стандартты сценарий емес. Сіз клиентті
жаңа лицензиямен белсендіру үшін тапсырманы орындайсыз (бұрынғы лицензия кілтін өшіру қажет емес) немесе 
клиентті ERA құрылымынан толығымен жоясыз және компьютерді жоясыз.

ELA порталының бірлікті басқрау бөлімі кейбір өшіруге болатын және кейбір өшіру мүмкін емес
клиенттерді көрсетеді.

Әзірше, бізде жекелеген қауіпсіздік әкімшілері үшін ешбір егжей-тегжелі пайдаланушыларды басқару немесе
«қатынасу құқықтарын баптау» жоқ.
Сондық бұл келесідей жұмыс істейді:

1. Қауіпсіздік әкімшісі тек оның қауіпсіздік әкімшісі есептік жазбасының тіркелгі деректерін пайдаланып
белсендірілген бірліктерді өшіре алады.

2. Лицензиясы иесі «ең жоғарғы нысан» ретінде нақты лицензиямен байланысты барлық қауіпсіздік әкімшісі
есептік жазбаларынан барлық бірліктерді өшіре алады.

Қатені түзету жолы: «Лицензия файлы арқылы лицензияны қосу сәтсіз аяқталды: қамтамасыз етілген
лицензия файлы осы ESET Remote Administrator Server үшін шығарылмаған»

Тұтынушы басқа ERA Server данасы үшін шығарылған оффлайн лицензия файлын енгізуге әрекеттенуде. Сол нақты
сервер үшін оффлайн лицензия файлын қайта жасау керек. ELA порталында оффлайн лицензия файлы жасалғанда 
Remote Administrator арқылы басқаруға рұқсат ету параметріне құсбелгі қою керек. Бұл әрекет кезінде ELA файл
шығарылған ERA Server серверінің таңбалауышын (HW саусақ ізін) талап етді. ERA Server таңбалауышын ERA Server
веб-консолінде Оффлайн лицензия файлы бөлімінде жаңа лицензияны қосып жатқанда алуға болады.
Мәліметтерді ESET Remote Administrator онлайн анықтамасынан қараңыз.

Exchange Server арналған ESET Mail Security 6 пошта жәшіктерін қалай санайды?

Келесі ESET білім қорының мақаласын қараңыз.

Қай ESET өнімдері жаңа ESET лицензиялау жүйесін пайдаланады?

6 (және одан кейінгі) нұсқалы ESET іскери өнімдері және 9 (және одан кейінгі) нұсқалы ESET үй өнімдері.

http://go.eset.eu/supportform?lng=1087
http://help.eset.com/era_admin/63/kk-KZ/?client_tasks_stop_managing_uninstall.htm
http://help.eset.com/era_admin/63/kk-KZ/?activation.htm
http://support.eset.com/kb3761/
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