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Samenvatting 
In dit document wordt beschreven hoe u van uw Norman Endpoint Protection-

product overstapt op Avast Business Antivirus Pro Plus.  
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Informatie over de overstap van Norman Endpoint Protection 

Deze handleiding is bedoeld voor klanten die over een licentie voor Norman 

Endpoint Protection Advanced of Standard beschikken en willen overstappen op 

Avast Business Antivirus Pro Plus. 

 

Enkele opmerkingen voordat u met de overstap begint: 

▪ Zorg ervoor dat alle of de meeste apparaten online zijn en toegang 

hebben tot internet. 

 

▪ Norman Endpoint Protection-clients moeten op versie 11 zijn 

geïnstalleerd. 

 

▪ Het wordt aanbevolen om bij het installeren van de Avast Business On-

Premise Management Console vertrouwd te raken met de console en 

verschillende opties en functionaliteiten die beschikbaar zijn voordat u de 

overdracht van uw apparaten start. 

o Hiermee kunt u Avast Business Antivirus op een clientapparaat 

installeren om te zien hoe de Avast Antivirus reageert op uw 

netwerkomgeving. Dit kan helpen mogelijke problemen te 

verhelpen voordat u al uw apparaten overdraagt aan Avast 

Business. 

 

▪ Als u Windows Server-besturingssystemen gebruikt, wordt het aanbevolen 

dat u deze handmatig installeert / overzet naar deze servers omdat u 

Avast Business Antivirus zonder bepaalde componenten wilt installeren 

(client installeren zonder Web Shield of client installeren met Exchange / 

SharePoint). 

o U moet de Norman Transport Agent handmatig van uw Exchange 

deïnstalleren met behulp van PowerShell voordat u Avast Business 

Antivirus installeert. Om dit te doen: 

▪ Get-TransportAgent Norman * | Uninstall-TransportAgent 

▪ Herstart-service opnieuw starten 

 

▪ Meer informatie is hier te vinden 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mail-flow/uninstall-transportagent?view=exchange-ps
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▪ Norman Endpoint Protection Advanced- en Standard-producten kunnen 

worden overgedragen naar Avast Business Antivirus Pro Plus-producten. 

 

▪ De resterende geldigheidsduur en het gebruikersaantal van uw Norman-

licentie worden kosteloos overgedragen naar uw Avast-licentie. 

 

▪ Tijdens de overstap kunt u aangeven of u een beheerconsole wilt 

gebruiken voor uw nieuwe Avast-product. 

 

▪ De volgende talen zijn beschikbaar in de Avast Business Antivirus Pro 

Plus-client: 

o Bulgaars 
o Chinees (standaard) 
o Chinees (traditioneel) 
o Tsjechisch 
o Nederlands 
o Engels 
o Ests 
o Fins 
o Frans 
o Duits 
o Grieks 
o Hongaars 
o Italiaans 
o Japans 
o Koreaans 
o Noors 
o Pools 
o Portugees (Brazilië) 
o Portugees (Portugal) 
o Russisch 
o Slowaaks 
o Sloveens 
o Spaans 
o Zweeds 
o Turks 
o Oekraïens 
o Vietnamees 
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De volgende talen zijn beschikbaar in de beheerconsole van Avast: 

o Engels 
o Frans 
o Spaans 
o Italiaans 
o Noors 
o Portugees (Brazilië) 
o Russisch 
o Duits 

 

▪ Als Norman Endpoint Manager (NEM) is geïnstalleerd op uw 

apparaat/server en u daarmee clientapparaten van Norman beheert, voert 

u de stappen uit die worden beschreven onder het kopje Norman 

Endpoint Manager. 
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Handleiding voor de overdracht – via de uitnodiging per e-mail 

Als u een e-mailbericht over de Beëindiging van Norman Endpoint Protection 

hebt ontvangen, voert u deze stappen uit (ga naar pagina 7 als u rechtstreeks 

naar de landingspagina bent gegaan): 

 

1. In het e-mailbericht ziet u de knop "Nu overstappen". Wanneer u op deze 

knop klikt, wordt de landingspagina voor de overdracht weergegeven. 

Hier vindt u meer informatie over het product Avast Business Antivirus Pro 

Plus en de overstapprocedure. 

 

2. Op de landingspagina voor de overdracht ziet u de knop “Nu 

overstappen”. Wanneer u op deze knop klikt, verschijnt de pagina Uw 

gegevens bevestigen, met uw huidige bedrijfsgegevens, uw 

contactgegevens en het licentienummer voor Norman. 
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3. Wanneer u de gegevens op deze pagina hebt bevestigd, wordt de 

volgende pagina weergegeven. Hier kunt u ervoor kiezen de apparaten 

van uw klanten te beheren via een beheerconsole.  

a. Als uw gegevens niet kloppen, neemt u contact op met het 

technische ondersteuningsteam van Avast Business dat die 

gegevens voor u kan aanpassen. De ondersteuningskoppelingen 

vindt u op de pagina. 

 

4. Op de pagina Beheerconsole selecteren kunt u ervoor kiezen de 

beheerconsole van Avast te gebruiken om op afstand de instellingen voor 

al uw clientapparaten te beheren, rapporten te genereren en extra 

functionaliteit toe te voegen. 

a. Als u de beheerconsole van Avast niet wilt gebruiken, moet u de 

client voor Avast Business Antivirus Pro Plus handmatig op de 

afzonderlijke apparaten installeren.  

 

5. Vervolgens verschijnt de melding “Deze overdracht bevestigen”. Wanneer 

u de overdracht van Norman Endpoint Protection naar Avast Business 

Antivirus Pro Plus bevestigt, gebeurt er het volgende: 

a. U wordt verdergeleid naar de pagina ter bevestiging van de 

overdracht om te bevestigen dat u toestemming hebt gegeven 

voor de overdracht. 

b. U ontvangt een e-mailbericht met uw licentie voor Avast Business 

Antivirus Pro Plus, een downloadkoppeling en informatie over de 

installatie.  

c. Het nieuwe licentienummer voor Avast heeft dezelfde 

geldigheidsduur en hetzelfde gebruikersaantal als uw licentie voor 

Norman. 
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Handleiding voor de overdracht – rechtstreeks via de landingspagina 

Als u meteen naar de landingspagina voor de overdracht bent gegaan: 

http://www.avast.com/lp-norman-eol-direct 

Voer de volgende stappen uit: 

1. Op de landingspagina voor de overdracht ziet u de knop “Nu 

overstappen”. Wanneer u daarop klikt, wordt de pagina Uw gegevens 

bevestigen weergegeven, waar u uw e-mailadres en het licentienummer 

voor Norman moet invoeren.  

a. Het e-mailadres moet hetzelfde zijn als het e-mailadres dat u hebt 

gebruikt bij de aanschaf van uw Norman-licentie. 

b. Raadpleeg de Norman Endpoint Management-console of een van 

uw clientapparaten in de gebruikersinterface van Norman voor het 

licentienummer voor Norman. 

c. Als uw gegevens niet kloppen of overeenkomen, wordt dat op de 

pagina gemeld. In dat geval neemt u contact op met het technische 

ondersteuningsteam van Avast Business dat u kan helpen met het 

oplossen van het probleem. 

 

2. Wanneer u de gegevens op deze pagina bevestigt, verschijnt de volgende 

pagina. Daar kunt u ervoor kiezen de clientapparaten te beheren via een 

beheerconsole.  

 

3. Op de pagina Beheerconsole selecteren kunt u aangeven of u de 

beheerconsole van Avast wilt gebruiken om op afstand de instellingen 

voor al uw clientapparaten te beheren, rapporten te genereren en extra 

functionaliteit toe te voegen. 

a. Als u de beheerconsole van Avast niet wilt gebruiken, moet u de 

client voor Avast Business Antivirus Pro Plus handmatig op de 

afzonderlijke apparaten installeren.  

 

4. Vervolgens verschijnt de melding “Deze overdracht bevestigen”. Wanneer 

u de overdracht van Norman Endpoint Protection naar Avast Business 

Antivirus Pro Plus bevestigt, gebeurt er het volgende: 

http://www.avast.com/lp-norman-eol-direct
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a. U wordt verdergeleid naar de pagina ter bevestiging van de 

overdracht om te bevestigen dat u toestemming hebt gegeven 

voor de overdracht. 

b. U ontvangt een e-mailbericht met uw licentie voor Avast Business 

Antivirus Pro Plus, een downloadkoppeling en informatie over de 

installatie.  

c. Het nieuwe licentienummer voor Avast heeft dezelfde 

geldigheidsduur en hetzelfde gebruikersaantal als uw licentie voor 

Norman. 

 

 

 

Avast Business Antivirus Pro Plus installeren 

Als u tijdens het uitvoeren van de stappen op de landingspagina voor de 

overdracht de optie Nee, ik wil mijn apparaten niet op afstand beheren hebt 

geselecteerd, zou u een e-mailbericht van Avast moeten hebben ontvangen met 

uw licentie- en downloadgegevens. 

U kunt Avast downloaden en op de afzonderlijke apparaten installeren met uw 

nieuwe licentiesleutel voor Avast. 

 

Als u tijdens het uitvoeren van de stappen op de landingspagina voor de 

overdracht de optie Ja, mijn apparaten op afstand beheren via de beheerconsole 

hebt geselecteerd, hebt u een e-mailbericht van Avast ontvangen met uw 

licentie- en downloadgegevens.  

U kunt de beheerconsole van Avast hier downloaden. Voer vervolgens de 

onderstaande stappen uit: 

▪ Download het installatiebestand voor Windows via bovenstaande 

koppeling en voer het bestand uit op uw server of bureaubladcomputer. 

Daarmee installeert u de beheerconsole van Avast. 

U wordt gevraagd of u de beheerconsole van Avast Business wilt 

installeren: 

http://iabs.d.avast.com/iabs/avast_business_antivirus_pro_plus_setup_online.exe
http://bconprem.d.avast.com/avast/bconprem/avast_business_mc_setup.exe
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▪ Schakel het selectievakje “Akkoord en doorgaan” in en klik vervolgens op 

de knop “Akkoord en doorgaan”.  

 

▪ Selecteer de locatie waar u de console wilt installeren. 

 

▪ Geef aan of u op het bureaublad een pictogram voor de console wilt 

maken. 
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▪ Geef een hostnaam op of gebruik de vooraf ingevulde waarde. U kunt de 

standaardcommunicatiepoorten voor de beheerconsole gebruiken of deze 

aanpassen aan uw wensen. 
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▪ Als u over een SSL-certificaat beschikt, kunt u dit gebruiken voor de 

beheerconsole van Avast. Als u een webbrowserversie van de console 

gebruikt, is een SSL-certificaat vereist. Als u geen SSL-certificaat hebt, 

selecteert u de optie “Ik heb zelf geen SSL-certificaat”. In dat geval wordt 

er een zelfondertekend certificaat uitgegeven. 

 

▪ Voltooi vervolgens de installatie door op “Installeren” te klikken. 
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▪ Klik op “Voltooien” wanneer de installatie is voltooid. 

 

 

▪ U belandt nu op de pagina Account maken voor de beheerconsole van 

Avast Business. 
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▪ Vul uw gegevens in en klik op “Bedrijfsaccount registreren”. 

▪ U wordt gevraagd uw Avast-licentienummer in te voeren: 
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▪ U ontvangt de melding dat uw licentienummer is ingevoerd. 

 

 

 

▪ Nu kunt u naar de pagina Apparaten gaan, de Antivirus-client downloaden 

en uw apparaten installeren.  

▪ Als u eerder NEM hebt geïnstalleerd, kunt u de Norman-clients die zijn 

gekoppeld aan NEM moeiteloos vervangen door Avast: 
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Norman Endpoint Manager 

Als op dit moment de console Norman Endpoint Manager is geïnstalleerd en de 

Norman-client daaraan is gekoppeld, kunt u de apparaten in kwestie 

probleemloos naar de beheerconsole van Avast overbrengen zonder dat u deze 

hoeft te verwijderen en opnieuw moet installeren. Voer hiervoor de onderstaande 

stappen uit: 

 

▪ Open de beheerconsole van Avast. 

▪ Klik op “Algemene instellingen”. 

▪ Klik op het tabblad “Overstappen van Norman”. 

 

1. Exporteer de XML-metadata handmatig vanuit de NEM-console door 

de volgende opdracht uit te voeren via de opdrachtregel met 

beheerdersrechten:  

 

"C:\Program Files\Norman\Noc\bin>noc_enable.exe" /migrate:topology 

 

2. Het geëxporteerde XML-bestand wordt opgeslagen als C:\Program 

Files\Norman\topology_report.xml. 

 

3. Importeer het XML-bestand van NEM in de beheerconsole. 

 

4. Download het installatiepakket van Avast Antivirus Pro Plus op het 

bureaublad of een andere locatie. Zorg ervoor dat stap 3 is voltooid.  

 

5. Wijzig de naam van het installatiebestand in avastsecurityclient.exe. 

 

6. Plaats het bestand avastsecurityclient.exe handmatig op een apparaat 

waarop NEM is geïnstalleerd en sla het op in de map C:\Program 

files\Norman\Distrib. 

 

7. Het installatiepakket van Avast wordt automatisch gedistribueerd naar 

en geïnstalleerd op alle apparaten die met NEM worden beheerd.  
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8. Tijdens de installatie worden alle Norman Endpoint Protection 

Standard- en Advanced-producten vervangen door Avast Business 

Antivirus Pro Plus.  

 

9. De apparaten in kwestie beginnen te verschijnen in het gedeelte 

Apparaten van deze console. Als u over meerdere actieve licenties 

beschikt, moet u de apparaten mogelijk handmatig activeren.  

 

10. Klaar! De overdracht van Norman Endpoint Manager naar Avast 

Business is voltooid. Nu moet u het gedeelte Apparaten in de 

beheerconsole van Avast in het oog houden. Zodra alle apparaten zijn 

verhuisd van NEM naar de beheerconsole van Avast, kunt u Norman 

Endpoint Manager verwijderen. 

 

Zie onderstaande afbeelding: 
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Aanvullende informatie 

1. Klanten merken op hun apparaten niets van de upgrade. De upgrade 

verloopt volkomen geruisloos voor de gebruikers. 

2. Mogelijk moeten de apparaten van de gebruikers opnieuw worden gestart. 

 

Ondersteuning 

1. Als u problemen ondervindt bij het upgraden, neemt u contact op met het 

technische ondersteuningsteam van Avast Business: 

https://www.avast.com/business-support 

 

 

 

https://www.avast.com/business-support

