
Výzva 

 
Požiadavkou bolo dokázať skupinovo manažovať  
obmedzenia v rámci skupín a jednotlivcov, v prípade 
požiadavky umožniť monitoring práce používateľa,  
zabezpečenie možnosti úniku informácií prostredníctvom 
prenosných médií,  znemožniť užívateľom ukladať súbory 
niekde inde ako len na prikázané úložisko 
a v neposlednom rade individuálne obmedzenia 
v možnosti otvárania/sťahovania súborov z mailov 
a internetu. 
 
Doposiaľ bola riešená správa a bezpečnosť v rámci 
štandardných možností vyplývajúcich z Windows na 
doménovom serveri . E-maily a prístupy na internet boli 
riešené v rámci Linuxu a jeho doplnkov. Výrazne 
absentovala možnosť robiť obmedzenia individuálne na 
počítače, prípadne skupiny počítačov.  

Riešenie 

 
Dôležitým aspektom výberu bola komplexnosť riešenia, 
zohľadňujúca východiskové požiadavky so zreteľom na 
centralizáciu správy.  
 
Postupným nasadením modulárneho systému pre správu 
a zabezpečenie pracovných staníc OptimAccess boli 
vytvorené technologické predpoklady pre možnosť 
zavedenia a následného centralizovaného riadenia 
reštriktívnej politiky pracovných staníc, čím sa znížila 
rizikovosť neželaných zásahov používateľov do nastavení 
operačného systému a aplikačného vybavenia a teda sa 
reálne znížila časová náročnosť servisných zásahov. 
Zásadným bolo nasadenie reštrikcií voči výmenným 
pamäťovým zariadeniam ako napr.USB kľúčom. 
 
Doplnkovým prvkom je použiteľnosť nástroja vzdialenej 
správy, ktorá umožňuje efektivizáciu podporných služieb 
pri výkone softvérových servisných úkonov, ako aj 
poradenstve jednotlivým používateľom. 

Prípadová štúdia         Mestský úrad Žiar nad Hronom 
 

„OptimAccess poskytuje možnosť jednoducho a obsiahlo nastaviť bezpečnostné obmedzenia na každom počítači,  
separátne, s vysokou mierou spoľahlivosti a funkčnosti.  

V prípade potreby je užitočná aj možnosť  pracovať vzdialene na počítači používateľa,  
pričom ten môže pozorovať  priamo na svojom monitore to, čo mu administrátor vysvetľuje telefonicky.“                                       

Peter Paulík, IT manažér                                            

Spoločnosť  Info consult, s.r.o. pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1996 je od svojho vzniku 
dodávateľom bezpečnostných riešení pre firemný a verejný sektor. Aktívne pôsobí v oblasti  
vzdelávania informačnej bezpečnosti a podieľala sa na rade projektov zvyšovania technologickej i 
organizačnej úrovne bezpečnosti IKT  v pozícií priameho dodávateľa alebo subdodávateľa. 

               www.infoconsult.sk     

Profil zákazníka 

 
Počítačová sieť Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
využíva 75 pracovných staníc vybavených operačným 
systémom Microsoft Windows. 
 
Mestský úrad potreboval vybaviť pracovné stanice 
spoľahlivým a účinným riešením pre zabezpečenie 
individuality obmedzení, ako aj vyriešenie interných 
bezpečnostných požiadaviek a pravidiel používania 
počítačov v organizácii. 
 
Pri rozhodovaní bol jeden z hlavných dôvodov aj ten, 
že ponúkané riešenie už na úvod dokázalo pokryť 
všetky aktuálne požiadavky. 



Desktop Management System OptimAccess  
 
predstavuje  nástroj pre riešenie komplexnej správy 
informačných systémov organizácie. Rieši zásadné 
problémy,  s ktorými sa potýkajú technické oddelenia 
zamerané na správu koncových staníc v spoločnostiach 
so stovkami až tisíckami počítačov. Umožňuje 
vykonávať sledovanie a evidenciu softvérového a 
hardvérového vybavenia, monitorovanie aktivít, 
vzdialenú distribúciu softvéru, či prevzatie obrazovky 
vzdialenej stanice a jej následné ovládanie. Pomocou 
reštriktívnych a obnovovacích akcií je možné efektívne 
presadzovať bezpečnostnú politiku organizácie.  
 
Jeho funkcionalita prináša každodennú úsporu času 
správcom výpočtovej techniky , optimalizáciu finačných 

prostriedkov organizácie nutných pre prevádzku a 
správu IKT, zvýšenú efektivitu využitia počítačov v 

organizácii.  
 
Výstupy monitorovania nesporne ocení aj manažment 
organizácie, ktoré mu poskytnú rad dôležitých informácií 
uľahčujúcich zodpovedné rozhodovanie. Prínosy nasadeného riešenia  

 
 zabezpečenie pred únikom informácií prostredníctvom prenosných médií 

 obmedzenie vírusových útokov z nebezpečných internetových 

stránok a prenosných médií, prípadne príloh mailu 

 vyššia produktivita práce u zamestnancov ako dôsledok 

monitoringu 

 jednoznačný a prehľadný monitoring využiteľnosti PC pre 

vedúcich v prípade požiadavky 

 stabilita Windows a nutnosť reinštalácií sa znížili vďaka 

obmedzeniam prístupov k špecifickým príponám súborov 
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Kontakt 

 
Info consult, s.r.o. 

 

Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec 

tel./fax: +421 47 4331286 

http://www.infoconsult.sk 

info@infoconsult.sk 

               www.infoconsult.sk     

 


