
Proteção de dados para empresas
de todos os tamanhos

VISÃO GERAL DO PRODUTO



A criptografia de dados em seus 
endpoints pode ajudá-lo(a) a estar em 
conformidade com regulamentações 
de proteção de dados
SATISFAZ 
REGULAMENTAÇÕES 
LEGAIS DE PROTEÇÃO 
DE DADOS

Ao criptografar os registros de 
dados pessoais que você armazena, 
sua empresa ou organização 
pode se proteger melhor no caso 
de uma violação de sistema. Isso 
ocorre porque tais incidentes são 
muito menos prováveis de serem 
considerados como uma falha de 
conformidade pelas autoridades 
regulatórias se os dados estiverem 
criptografados adequadamente.

MONITORA A 
CRIPTOGRAFIA NAS 
MÁQUINAS DE USUÁRIOS 
REMOTAMENTE

O gerenciamento remoto simplifica 
as obrigações administrativas 
e economiza tempo. Vá além 
do gerenciamento de produtos 
de segurança e gerencie o ESET 
Full Disk Encryption usando o 
console de gerenciamento remoto 
da ESET. Ou gerencie nosso 
produto completo de criptografia  
usando nosso servidor híbrido de 
gerenciamento baseado na nuvem.

PROTEÇÃO DE DADOS 
COM UMA SOLUÇÃO 
SIMPLES, MAS PODEROSA

 
Com as soluções de criptografia da 
ESET, você pode criptografar discos 
rígidos, mídias removíveis, arquivos 
individuais e e-mail com segurança 
usando o padrão de criptografia 
validado por 256 bits-AES e a FIPS 
140-2 reconhecida pela indústria, 
para garantia de segurança. Tudo 
com o mínimo de interação por 
parte do usuário.

O ESET Full Disk Encryption e o ESET Endpoint 
Encryption usam tecnologia patenteada para 

proteger dados para empresas de todos os tamanhos

ESET Full Disk Encryption

Gerencia criptografia de dados completa em toda a sua rede a partir de um console 
local ou baseado na nuvem - junto a outros produtos de segurança da ESET. O 
ESET Cloud Administrator e o ESET Security Management Center permitem que os 
administradores implementem, ativem e gerenciem a criptografia em seus endpoints 
conectados com um único clique. A Criptografia Completa de Disco (FDE) criptografa 
discos do sistema, partições e discos inteiros para garantir que tudo armazenado em 
cada PC ou laptop esteja bloqueado e seguro, protegendo você contra perda ou roubo.

ESET Endpoint Encryption

Fornece proteção adicional. Os usuários podem proteger itens individuais como 
arquivos, pastas, mídias removíveis e e-mail. Com a criptografia de e-mail e 
arquivos, os dados do usuário estão protegidos quando estão em trânsito, 
permitindo uma colaboração segura. Você também pode gerenciar dispositivos 
remotos através de um proxy, eliminando a necessidade de conexões de entrada 
arriscadas e tornando a gestão de criptografia segura e simples para empresas de 
todos os tamanhos.



Qual solução de criptografia da 
ESET é a melhor para você?

QUANDO USAR O ESET FULL DISK 
ENCRYPTION

Todos os produtos gerenciados a partir de um console. 
Os administradores de TI lidam com gerenciamento 
remoto diariamente. O ESET Full Disk Encryption 
trabalha dentro do ESET Cloud Administrator ou 
ESET Security Management Center, ajudando 
os administradores a economizar tempo graças 
à familiaridade com o ambiente e conceitos de 
gerenciamento existentes. 

A solução de criptografia essencial para obter 
conformidade legal. O ESET Full Disk Encryption 
não apenas protege sua empresa da perda de dados, 
mas também ajuda a estar em conformidade com 
as regulamentações de proteção de dados como a 
GDPR e a LGPD. Esta solução oferece uma maneira 
simples e direta para criptografar dados em repouso 
remotamente em cada dispositivo do usuário final.

QUANDO USAR O ESET ENDPOINT 
ENCRYPTION

Proteção de dados granular. Todas as empresas têm 
dados sensíveis como listas de clientes, informações 
proprietárias e dados relacionados a vendas. O ESET 
Endpoint Encryption dá as empresas uma habilidade 
melhorada para proteger arquivos, pastas, discos 
virtuais ou arquivos específicos. Ideal para organizações 
com uma política de dispositivos compartilhada e 
requisitos de criptografia avançada.

Proteção de dados em trânsito. Com o ESET Endpoint 
Encryption, não apenas os dados em repouso nas 
máquinas da empresa estão protegidos. Ao criptografar 
e-mails e anexos e restringir acesso a mídias removíveis 
para usuários específicos, você pode proteger os dados 
em trânsito e prevenir vazamento fora da empresa.

RECURSOS

 ✓ Criptografia completa de dados

 ✓ Criptografia de mídia removível

 ✓ Criptografia de pastas e arquivos

 ✓ Plugin do Outlook para e-mail e anexos

 ✓ Licenciamento por dispositivo por usuário

 ✓ Licenciamento por dispositivo por usuário Por dispositivo Por usuário

 ✓ Opções de compra 
Complemento para as soluções 

ESET de endpoints
Licenciamento independente

 ✓ Disponível via licenciamento mensal MSP



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES

Partner de segurança ISP desde 2008

base de 2 milhões de clientes

Protegida pela ESET desde 2017

mais de 9000 endpoints

Protegida pela ESET desde 2016

mais de 14.000 endpoints

Protegida pela ESET desde 2017

mais de 4.000 mailboxes

Sobre a ESET


