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Úvod do používání platformy Business Hub 
Business Hub umožňuje spravovat několik umístění či zákazníků z jedné konzole. Jedná 

se o cloudovou platformu, která usnadňuje údržbu, konfiguraci a optimalizaci 
zabezpečení koncových zařízení. Je ideální volbou pro: 

• Střední a velké společnosti s několika pobočkami či pracovišti 

• Poskytovatele IT služeb, kteří spravují více zákazníků 

• Existující uživatele Avast Business Cloud Console, kteří používají funkci přepínání 
účtů (další informace viz téma Správa společností) 

Platforma Business Hub je hladce propojená s aplikací Avast Business Antivirus 
a umožňuje vám: 

• Pomocí virtualizace chránit důvěrné informace 

• Chránit různé platformy – počítače s Windows, Macy i servery 

• Automaticky nebo ručně instalovat aktualizace na nejnovější verzi 

• Přidávat další úroveň ochrany – zdokonalený firewall pro koncová zařízení 

• Kompletně chránit servery 

• Zabezpečit vašeho e-mailového klienta  

Avast Business Antivirus nainstalovaný na zařízení přes Business Hub můžete ovládat 
na dálku. Na každém zařízení zvlášť můžete měnit nastavení, aniž byste u něj museli 
být fyzicky přítomní nebo by vám ho musel někdo přinést.  

https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/UserandAccountManagement/ManagingCompanies.htm
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Nastavení platformy Business Hub 

Systémové požadavky konzole 

Business Hub 

Prohlížeče (jsou doporučovány nejnovější verze): 

• Google Chrome 

• Firefox 

• Safari 

• Microsoft Edge 

• Internet Explorer 

Koncová zařízení s aplikací Avast Business Antivirus 

Windows: 

• 7 SP1 nebo vyšší, 8.x kromě edic RT a Starter, 10 kromě edic Mobile a IoT Core 
Edition 

• Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, všechny edice s nejnovější aktualizací 
Service Pack, kromě Server Core 

• Microsoft Exchange Server 2010 SP2, 2013, 2016, 2019 

• Microsoft SharePoint Services 3.0 a SharePoint Server 2010 nebo vyšší 

Mac: 

• MacOS 10.10 (Yosemite nebo novější a alespoň 500 MB volného místa na disku) 

Linux: 

• CentOS 7 a novější 

• Debian 8 a novější 

• Red Hat Enterprise Linux 7.4 a novější 

• Ubuntu LTS 16.04 a novější 



 

Úvod do používání 
platformy Business 
Hub 

6 

Požadavky na nastavení firewallu pro účely konzole 

Na firewallu nebo proxy serveru je nutné povolit určité porty a webové adresy, aby 
konzole mohla fungovat, aby klienty Avast Business Antivirus a konzole Business Hub 
mohly komunikovat a aby fungovalo ověřování. 

Porty 

TCP a UDP: 

• 53 – služby bezpečné DNS (pouze pokud používáte komponentu Ověřené weby) 

• 80 – kontroly zranitelnosti na internetu a aktualizace funkcí 

• 443 – vyjednávání se šifrovacím klíčem FFL 

• 8080, 8090 – komunikace mezi konzolí a klienty v místní síti (pouze On-Premise 
Console) 

• 4158 – zrcadlo pro aktualizace v rámci místní sítě 

• 7074 – vzdálené nasazování v rámci místní sítě 

Webové adresy 

• *.avast.com 

• *.avcdn.net 

• *.mailshell.net (pouze pokud používáte Antispam) 

Nastavení konzole 

Registrace 

Pokud jste stávající zákazník, musíte si pro Business Hub vytvořit nový účet 
s jedinečnou e-mailovou adresou. 

Existující partneři: 

1. Přejděte na Partnerský portál Avastu. 

2. Přejděte do části Avast Business Management Console a klikněte na možnost 
Zaregistrovat. 

3. Podle pokynů vytvořte Business Hub. 

Stávající i noví zákazníci: 

https://partners.avast.com/
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1. Přejděte na https://new-business.avast.com/. 

2. Klikněte na možnost Vytvořit účet. 

3. Zadejte e-mailovou adresu správce a požadované heslo. 

4. Zadejte údaje o společnosti a vyberte, zda se jedná o malou nebo střední firmu, 
velkou firmu, poskytovatele spravovaných služeb (MSP), nebo dodavatele 
zabezpečení (prodejce / prodejce s přidanou hodnotou / distributor). 

o Pokud vyberete poskytovatele spravovaných služeb nebo 
dodavatele zabezpečení a jste registrovaným partnerem Avastu, 
budete požádáni, abyste používali partnerský portál. 

5. Vyberte možnost Konzole pro více společností a pak klikněte na možnost 
Dokončit a vytvořit konzoli. 

Konfigurace konzole 

1. V levé rozevírací nabídce klikněte na možnost Vytvořit lokaci nebo + Lokace. 

o Normální Business Hub umožňuje uživatelům vytvářet lokace. 
Pokud si ale partner zaregistruje účet přes partnerský portál, 
v konzoli namísto „Lokace“ uvidí „Zákazníci“. Tyto termíny mají 
v dokumentaci víceméně zaměnitelný význam. 

2. Zadejte Název lokace a Oblast. 

3. Vyberte, zda pro lokaci chcete aktivovat zkušební verzi produktů Avast Business 
Antivirus a Správa oprav. 

4. Klikněte na tlačítko Vytvořit lokaci. 

Na horním řídicím panelu se zobrazí informace o vytvořené lokaci. 

Uživatelé 

Můžete přidat globálního správce (který bude mít přístup ke všem zákazníkům) nebo 
uživatele lokace (který bude mít přístup ke konkrétní lokaci). 

1. Klikněte na kartu Uživatelé. 

2. Vpravo nahoře klikněte na možnost + Uživatel. 

3. Zadejte e-mailovou adresu uživatele. 

4. Vyberte možnost Globální správce, nebo Uživatel lokace. 

https://new-business.avast.com/
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o Uživatelům lokace lze k jednotlivým lokacím nastavit různé úrovně 
přístupu. Přes přepínání účtů v konzoli pak budou moci přistupovat 
k více lokacím. 

Když máte několik lokací, můžete mezi nimi přepínat pomocí levé rozevírací nabídky. 

Aktivace licencí na platformě Business Hub 
Aktivační kód dostanete v potvrzení nákupu. Společně s ním dostanete i informace 

o zakoupené edici. Tento kód slouží k aktivaci licence na software. 

1. Když v levé rozevírací nabídce není vybraná žádná lokace, klikněte na možnost 
Řídicí panel. 

2. Pod lokací, kterou chcete aktivovat, klikněte na možnost Aktivovat předplatné. 

3. Klikněte na možnost Zadat aktivační kód. 

4. Zadejte aktivační kód a zkontrolujte jeho správnost. 

Přiřazování licencí k zařízením 

Tato akce je možná až po přidání zařízení do sítě. 

Pro partnery zatím není speciálně k dispozici stránka Zařízení s přehledem všech 
zákazníků či lokací. Zařízení náležící k zákazníkovi či lokaci si ale můžete zobrazit tak, že 
dotyčného zákazníka či lokaci vyberete z rozevírací nabídky. U každého zařízení uvidíte 
název, stav a upozornění, operační systém, přiřazenou skupinu, přiřazené pravidlo, verzi 
antiviru, verzi Správy oprav, předplatné Prémiového ovládání na dálku a čas posledního 
připojení zařízení ke konzoli Cloud Console. 

Předplatné zařízení můžete změnit – například když koupíte licence na jinou verzi 
antiviru nebo předplatné Správy oprav. 

1. Na platformě Business Hub v levém navigačním podokně vyberte lokaci, kterou 
chcete spravovat. 

2. Klikněte na kartu Zařízení. 

3. Proveďte jeden z následujících úkonů: 

• Zaškrtněte pole několika zařízení a vpravo nahoře klikněte na možnost Více. 

• V seznamu zařízení klikněte na tři tečky. 

4. Vyberte možnosti Změnit ▸ Změnit předplatné služby. 



 

Úvod do používání 
platformy Business 
Hub 

9 

5. Z rozevíracích nabídek vyberte předplatná, která chcete používat pro antivirus 
a Správu oprav. 

6. Klikněte na tlačítko Použít. 

Tento postup vyžaduje restart příslušných zařízení. 
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Přidání zařízení přes instalační soubor nebo sdílený odkaz 
Zařízení můžete k lokaci přidávat přímo z řídicího panelu a bez nutnosti otevírat danou 

lokaci. Při vytváření instalačních programů budou uchována dříve vybraná nastavení, 
takže je nemusíte znovu vybírat. 

Stažení instalačního programu 

1. Zvolte potřebný typ instalačního programu: 

• Soubor .exe pro Windows (pracovní stanice a servery) 

• Soubor .msi pro Windows (nasazení pomocí GPO) 

• Soubor .dmg pro MacOS X 

2. Vyberte velikost instalačního programu (Malý, nebo Úplný). 

o Když vyberete Malý, ostatní služby budou staženy po instalaci 
antivirového agenta. Tato možnost není doporučována, když 
instalujete antivirus na několik zařízení zároveň, protože každé 
z nich následně začne stahovat ostatní služby ze serverů Avastu.  

3. Vyberte předplatná produktů Avast Business Antivirus a Správa oprav a určete, 
zda chcete aktivovat Ovládání na dálku. 

4. Vyberte skupinu a pravidlo, které bude zařízení používat. 

o Pokud chcete, můžete zaškrtnutím příslušného pole aktivovat 
zařízení a vybrat požadovaná předplatná až po instalaci. 

5. Vyberte, zda chcete ze zařízení automaticky odebrat konkurenční antivirové 
produkty. 

6. V pravidle, které nastavujete pro zařízení, zkontrolujte, zda jste správně nastavili 
případný proxy server. 

7. Klikněte na tlačítko Stáhnout instalátor a určete, kam chcete instalační balíček 
stáhnout – například na flash disk nebo síťovou jednotku. 

Pod tlačítkem Stáhnout můžete na této stránce také kliknout na možnost Nasdílet 
odkaz ke stažení a odeslat odkaz ke stažení. Soukromý odkaz ke stažení následně 
můžete zkopírovat a poslat požadovaným příjemcům. 
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Instalace na místního klienta 

Až budete mít instalační soubor nebo odkaz ke stažení z platformy Business Hub, je 
třeba na koncová zařízení nainstalovat Avast Business Antivirus. 

1. Instalační soubor zkopírujte do umístění, které je přístupné z koncového zařízení. 

2. Dvojím kliknutím instalační soubor spusťte. 

3. Když se zobrazí dotaz, zda smí aplikace provádět změny v zařízení, klikněte na 
možnost Ano. 

4. Počkejte, než se Avast Business Antivirus nainstaluje na zařízení. 

5. Na výzvu restartujte zařízení. 

6. Zařízení by nyní mělo být k dispozici v konzoli. 
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Globální pravidla 
Od 16. prosince 2020 budou moci zákazníci, kteří používají Beta Hub, vytvářet 

a spravovat pravidla v celé síti a také pro konkrétní lokace či zákazníky. 

Hlavní výhody 
• Konfigurace pravidel z jedné stránky 

• Aplikování pravidel na všechna zařízení bez ohledu na operační systém 

• Vytváření a správa výjimek z jednoho místa 

• Vytváření specifických výjimek pro lokace či zákazníky při otevření globálního 
pravidla z karty Pravidla pro příslušnou lokaci / příslušného zákazníka 

• Používání předdefinovaných nastavení pro pracovní stanice a servery 

Co očekávat 

• Existující pravidla budou následujícím způsobem změněna, aby tato změna byla 
možná: 

• Pravidla s nastaveními pro několik operačních systémů budou rozdělena na několik 
pravidel podle operačního systému. 

o Příklad: Pokud máte jedno pravidlo s různými nastaveními pro 
pracovní stanice s Windows, servery s Windows a MacOS X, zobrazí 
se vám tři různá pravidla. Tato pravidla budou mít na konci názvu 
uvedený typ operačního systému. 

• Jinak názvy pravidel zůstanou stejné. 

• Všem zařízením budou automaticky přiřazena pravidla podle operačního systému. 

o Příklad: Pracovním stanicím s Windows, které používaly pravidlo 
s nastaveními pro pracovní stanice, servery a MacOS X, bude 
přiřazeno pravidlo pro pracovní stanice. 

Vytvoření nového globálního pravidla 

1. Otevřete Business Hub. 

2. Klikněte na kartu Pravidla. 

3. Klikněte na možnost + Pravidlo. 
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4. Zadejte název, který chcete pravidlu nastavit. 

5. V případě potřeby zadejte popis pravidla. 

6. Zvolte, zda chcete nové pravidlo založit na přednastaveném pravidle od Avastu, 
nebo na existujícím pravidle, a pak proveďte výběr v rozevírací nabídce. 

7. Klikněte na možnost Vytvořit. 

Konfigurace pravidla 
Po kliknutí na název pravidla v tabulce můžete upravit nastavení vytvořeného pravidla. 

Otevře se zásuvka s pěti kartami a několika tlačítky v horní části. Pomocí těchto tlačítek 
můžete vrátit pravidlo na původní nastavení nebo ho duplikovat. Pokud pravidlo chcete 
smazat, stačí kliknout na tři tečky a vybrat možnost Smazat pravidlo. 

Přehled 

Tato karta obsahuje stručné podrobnosti o pravidle. Kliknutím na ikonu tužky můžete 
upravit jeho popis. Také se zde dozvíte, kdy bylo pravidlo vytvořeno a naposledy 
aktualizováno. 

Obecná nastavení 

Obecná nastavení: pomocí přepínače zapněte nebo vypněte Ochranu hesel, Tichý 
režim, reputační služby, ladicí záznamy, ikonu Avastu na hlavním panelu či testování 
externích jednotek. Můžete vybrat, kterou verzi aplikace Avast Business Antivirus mají 
přiřazená zařízení používat. Stačí do části Přepínač verze zadat číslo verze, případně 
„nejnovější“ nebo „stabilní“. 

Aktualizace: vyberte, zda mají být virové definice a program aktualizovány 
automaticky, nebo ručně (viz Konfigurace aktualizací virové databáze a antiviru). 
V případě potřeby můžete nastavit proxy server používaný ke stahování aktualizací (viz 
Konfigurace nastavení proxy serveru pro zařízení). 

Řešení problémů: pomocí přepínačů můžete zapnout či vypnout monitor rootkitů, 
sebeobranný modul Avastu, omezený přístup k programu pro účty hostů nebo 
hardwarovou virtualizaci. Také můžete nastavit poštovní porty. 

Možnosti restartu: vyberte, kdy mají být restartována koncová zařízení: jen když to 
vyžaduje antivirus nebo Správa oprav, automaticky, když se uživatel odhlásí, nebo 
vůbec. Další informace o těchto možnostech najdete v tématu Konfigurace restartů 
a mazání mezipaměti. 

https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/ConfiguringSettingsandPolicies/ConfiguringVirusDefinitionandAntivirusUpdates.htm
https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/ConfiguringSettingsandPolicies/ConfiguringProxySettingsforDevices.htm
https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/PatchManagement/ConfiguringRestartsandCacheClearance.htm
https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/PatchManagement/ConfiguringRestartsandCacheClearance.htm
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Nastavení služeb 

Antivirus 

Obecná nastavení: umožňují zapnout či vypnout CyberCapture a Striktní režim. 

Antivirové testy: zde můžete nastavit četnost Rychlého testu či Úplného 
systémového antivirového testu, případně tyto testy naplánovat. Další informace 
najdete v tématu Úlohy testování zařízení. 

Antivirová ochrana: umožňuje zapnout, vypnout a nakonfigurovat nastavení 
hlavních ochranných komponent. 

Ochrana dat: umožňuje zapnout, vypnout a nakonfigurovat nastavení pro příslušnou 
kategorii komponent. 

Ochrana identity: umožňuje zapnout, vypnout a nakonfigurovat nastavení pro 
příslušnou kategorii komponent. 

Další informace o těchto komponentách najdete v tématu Přehled komponent. 
Nastavení konfigurovatelných komponent můžete zobrazit kliknutím na šipku dolů 
u názvu příslušné komponenty. 

Správa oprav 

Testy a nasazení aktualizací: nastavte četnost vyhledávání chybějících oprav a zda 
mají být chybějící opravy nasazovány hned, v určitou dobu, nebo ručně. 

Ostatní nastavení: vyberte, kdy chcete na koncovém zařízení mazat místní soubory 
oprav. 

Další informace o jednotlivých nastaveních Správy oprav najdete v tématu Správa 
oprav. 

Firewall 

Nastavení firewallu ▸ Sítě: vyberte profily firewallu pro nedefinovaná síťová 

připojení a definujte sítě. 

Pravidla firewallu: nastavte různá pravidla, pro systém či aplikaci, případně 
pokročilá paketová pravidla. 

Další informace najdete v části Firewall v tématu Konfigurace nastavení a pravidel. 

https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/DeviceManagement/DeviceScanningTasks.htm
https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/ConfiguringSettingsandPolicies/ComponentOverview.htm
https://businesshelp.avast.com/Content/ArticleLists/AfB_ManagementConsoles/PatchManagement.htm
https://businesshelp.avast.com/Content/ArticleLists/AfB_ManagementConsoles/PatchManagement.htm
https://businesshelp.avast.com/Content/ArticleLists/AfB_ManagementConsoles/ConfiguringSettingsandPolicies.htm
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Výjimky 

Výjimky antiviru: zadejte cesty, které mají být vyloučeny z ochrany pomocí všech 
testů a štítů nebo ochrany pomocí konkrétních štítů. Další informace najdete v tématech 
Konfigurace standardních výjimek antiviru a Konfigurace výjimek specifických pro 
komponenty. 

Správa oprav: zadejte výjimky pro vybrané dodavatele a závažnosti oprav. Další 
informace najdete v tématu Výjimky pro opravy. 

Vytváření výjimek pro specifické lokace 

1. Z rozevírací nabídky vlevo nahoře vyberte lokaci. 

2. Klikněte na kartu Pravidla. 

3. Ze seznamu vyberte název globálního pravidla. 

o Globální pravidlo přiřaďte k webu (viz níže) a zkontrolujte, zda má 
lokace k tomuto pravidlu přístup. 

4. Přejděte do části Výjimky ▸ Výjimky antiviru. 

5. Na příslušné kartě zadejte výjimky pro lokaci. 

6. Klikněte na možnost Uložit. 

Přiřazení 

Klikněte na možnost + Přiřadit k lokacím a umožněte konkrétním lokacím používat 
globální pravidlo. Zaškrtnutím příslušných polí a kliknutím na možnost Zrušit přiřazení 
pravidla můžete také odebrat lokace ze seznamu přiřazených lokací. 

Až změny pravidla dokončíte, v pravé dolní části zásuvky klikněte na tlačítko 
Uložit. 

https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/ConfiguringSettingsandPolicies/ConfiguringStandardAntivirusExclusions.htm
https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/ConfiguringSettingsandPolicies/ConfiguringComponent-SpecificExclusions.htm
https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/ConfiguringSettingsandPolicies/ConfiguringComponent-SpecificExclusions.htm
https://businesshelp.avast.com/Content/Products/AfB_Management_Consoles/PatchManagement/DeployingMissingPatches.htm

