
VISÃO GERAL DO PRODUTO

Gerencie sua segurança de rede para até 250 
estações a partir de um único painel

CYBERSECURITY
EXPERTS ON
YOUR SIDE



Com o ESET Cloud Administrator, você pode gerenciar a segurança 

de rede da sua empresa sem a necessidade de comprar, instalar 

ou manter hardware adicional. Esta solução é oferecida como 

um serviço aos clientes corporativos ESET com até 250 estações, 

reduzindo o custo total da propriedade da solução de segurança e 

permitindo que você se concentre em outras tarefas importantes. 

É acessível a qualquer momento e de qualquer lugar via console 

web. A configuração do ESET Cloud Administrator e a instalação 

dos produtos de segurança ESET são rápidas e fáceis e dá à você a 

visibilidade dentro da segurança geral da rede. 



SOFTWARE COMO SERVIÇO

O ESET Cloud Administrator é oferecido como um 
serviço que roda na nuvem. Ele não requer hardware 
dedicado ou instalação, configuração ou manutenção 
de um console de gerenciamento remoto. Configuração, 
limpeza de servidor, atualizações e gerenciamento de 
certificados são todos feitos automaticamente em 
segundo plano, sem qualquer necessidade de entrada 
de usuário. Os usuários sempre se beneficiarão das 
funcionalidades mais recentes e melhorias sem qualquer 
atenção necessária. 

CRIE UMA REDE GERENCIADA

Construir uma rede de segurança gerenciada começa 
com a conexão de endpoints em um console de 
gerenciamento remoto. No ESET Cloud Administrator, 
os instaladores live são criados contendo todas as 
informações importantes, incluindo a chave de licença, e 
instalados nos endpoints. Após a instalação com sucesso 
de um produto corporativo ESET em um endpoint, o 
produto de segurança automaticamente reporta ao 
console, estabelecendo então uma rede monitorada. 

OBTENHA VISIBILIDADE PARA O 
STATUS DO ENDPOINT

Os endpoints reportam continuamente ao ESET Cloud 
Administrator sempre que eles se conectam à internet. 
O status de um rede estabelecida é mostrado em um 
painel interativo que traduz dados dos endpoints em 
charts e tabelas compreensíveis. Os administradores 
podem monitorar o status geral em um painel 
principal ou escolher categorias mais específicas para 
supervisionar o status dos computadores, ameaças e 
itens em quarentena.

EXECUTAR E AUTOMATIZAR

Os administradores podem configurar remotamente 
os produtos de segurança nos endpoints conectados 
e executar tarefas nas máquinas imediatamente. Eles 
podem também criar políticas programadas para 
serem aplicadas sobre gatilhos específicos ou logo 
que os endpoints se conectem ao console. As tarefas 
e as políticas podem ser aplicadas a computadores 
específicos ou a grupos estáticos ou dinâmicos.

SEJA NOTIFICADO EM TEMPO REAL

Uma grande vantagem de uma rede de segurança 
gerenciada é a possibilidade de receber avisos imediatos 
mesmo quando o administrador esteja fora de serviço. 
Ele pode configurar notificações para vários eventos 
e vários destinatários para responder às ameaças que 
possam atacar os endpoints conectados à rede assim 
que possível. Ele pode criar também múltiplos relatórios 
que podem visualizar o status de rede e podem ser 
impressos ou compartilhados de forma digital. 

O que tem dentro 
para você?



O ESET Cloud Administrator suporta 
as versões mais novas dos seguintes 
produtos de segurança ESET  

ESET Endpoint Antivirus  
para Windows e OS X/macOS

ESET Endpoint Security  
para Windows e OS X/macOS

ESET File Security  
para Microsoft Windows Server

ESET Mail Security  
para Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security  
para IBM Domino

ESET Security  
para Microsoft SharePoint Server



CONSOLE WEB

Os dados armazenados no ESET Cloud Admiistrator 
são visualizados no console web acessível via conexão 
pública de internet. Isso serve como um painel único 
que visualiza dados dentro de outros painéis menores 
e listas, e comanda agentes para se comportarem de 
acordo com as necessidades dos administradores. 
Habilita o gerenciamento e a organização de uma rede de 
dispositivos gerenciados dentro de grupos estáticos ou 
dinâmicos pré-definidos. 

INSTALADOR LIVE

Um pacote pequeno, fácil de baixar e pré-configurado, 
contém todos os componentes necessários - o agente 
de gerenciamento e o produto de segurança para 
endpoint ESET. Ele instala o produto de segurança no 
endpoint, conecta automaticamente à instância na 
nuvem apropriada e se ativa com uma licença válida. 
O instalador live pode ser baixado diretamente no 
endpoint ou um link para o instalador live pode ser 
enviado via e-mail ou qualquer outra ferramenta de 
comunicação.

PRODUTOS DE SEGURANÇA

Os produtos de segurança ESET protegem os 
computadores dos clientes e servidores contra ameaças. 
O ESET Cloud Administrator suporta as versões mais 
novas dos seguintes produtos de segurança ESET: ESET 
Endpoint Antivirus para Windows e SO X/macOS, ESET 
Endpoint Security para Windows e SO X/macOS, ESET 
File Security para Microsoft Windows Server, ESET Mail 
Security para Microsoft Exchange Server, ESET Mail 
Security para IBM Domino, ESET Security para Microsoft 
SharePoint Server.  
Adicionalmente à versão mais recente disponível, os 
usuários podem escolher a versão anterior a atual. 

.

FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO 
REMOTA

Essa é a ferramenta que pode instalar remotamente 
o instalador live do ESET Cloud Admiistratoir na rede. 
Ela tem a capacidade de mapear remotamente a 
rede, sincronizar com o Active Directory ou suportar a 
importação de alvos nos quais o produto será instalado.

ESET BUSINESS ACCOUNT

ESET Business Account é uma plataforma de 
gerenciamento de licenças para clientes corporativos 
que permite que você gerencie licenças. É o primeiro 
ponto de entrada para os serviços da nuvem da ESET, 
incluindo o ESET Cloud Administrator.  
 
Ela permite aos usuários:

 ✓ Gerenciar as licenças facilmente

 ✓ Criar usuários da empresa e definir o nível de acesso 
deles à Business Account

 ✓ Gerar uma licença teste grátis de 30 dias para 
gerenciar os produtos via ESET Cloud Administrator 
ou dentro do ambiente da empresa via ESET 
Security Managemente Center

 ✓ Ativar o ESET Cloud Administrator para gerenciar a 
segurança de rede da sua empresa

O que tem 
dentro?



FÁCIL DE CONFIGURAR

Após a ativação do ESET Cloud Administrator, o usuário 
é introduzido às funções básicas via “assistente de 
bordo” que mostra ao administrador como adicionar 
computadores, instalar produtos de segurança e criar 
uma rede protegida. Após uma instalação de sucesso, o 
dispositivo se torna visível instantaneamente no ESET 
Cloud Administrator.

AÇOES COM UM CLIQUE

O ESET Cloud Administrator permite diversas ações 
com um clique para um gerenciamento de produtos 
mais fácil. Os administradores podem usar as ações 
de um clique para rapidamente atualizar os produtos 
de segurança na rede de segurança inteira para as 
versões mais recentes, navegar nas ameaças ou resolver 
diferentes problemas, como ativação, reinicialização de 
computador e atualização de SO.

GRUPOS DINÂMICOS E ESTÁTICOS

Cada dispositivo está localizado em um único grupo 
estático que pode ser criado de acordo com as 
necessidades do usuário. Grupos estáticos podem ser 
colocados em uma estrutura de árvore. Grupos dinâmicos 
mostram dispositivos baseados em critérios pré-definidos 
e são essenciais para a automação, nas quais políticas 
são aplicadas e tarefas são executadas apenas onde o 
dispositivo combine com o critério de inclusão. 

GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS

Dispositivos em uma rede segura podem ser designados 
para usuários específicos. Essa funcionalidade dá ao 
administrador a opção de filtrar computadores baseado 
em usuários, ver seus detalhes e checar os dispositivos 
que eles usam.

NOTIFICACIONES

Os administradores precisam ser informados 
imediatamente sobre problemas dentro das redes de 
segurança que eles cuidam para conseguirem disparar 
ações apropriadas quando necessário. O ESET Cloud 
Administrator permite que os administradores usem 
uma configuração de notificações pré-definidas que 
são enviadas para endereços de e-mail específicos 
imediatamente e mostrados no painel. 

POLÍTICAS, RELATÓRIOS E TAREFAS

O ESET Cloud Administrator vem com um conjunto 
de políticas pré-criadas para a conveniência do 
administrador. Essas políticas podem ser designadas 
para grupos de computadores ou computadores 
individuais. O administrador pode visualizar relatórios 
que serão divididos entre categorias e acessado 
com um único clique. Todos os comandos que serão 
executados em um computador gerenciado são 
enviados via tarefa de cliente, que pode ser criada a 
partir de menus de contexto, barras de ferramenta e a 
seção de “tarefas” dedicadas, e então programadas e 
executadas de acordo com um gatilho definido. 

PAINEL DE VISUALIZAÇÃO GERAL DE 
INCIDENTE

O painel cêntrico de segurança mostra o status recente 
de segurança na rede. Ele mostra a linha do tempo de 
incidentes, grupos, detecções por computadores ou 
mostra os 10 primeiros computadores e usuários que 
tiveram incidentes de segurança reportados. 

INVENTÁRIO DE HARDWARE

O ESET Cloud Administrator coleta e mostra dados 
sobre o hardware instalado nos endpoints conectados 
na rede de segurança. Com a possibilidade de mostrar 
dados sobre CPU, RAM, monitor, drives de disco, 
dispositivos inseridos, impressora, incluindo o vendedor, 
modelos e número serial, ele pode servir como uma 
visão geral do inventário da empresa. 

DETALHES DE CLIENTE

Mostra informações abrangentes sobre o cliente 
ao qual o grupo dinâmico pertence, quais produtos 
de segurança estão instalados, qual é o hardware 
e o sistema operacional e quem é o usuário. Essa 
informação é mostrada em abas interativas por 
categorias, destacando problemas não resolvidos. 

Por que ele  
é bom?



Painel do ESET Cloud Administrator

Teste nosso gerenciamento remoto na nuvem. 
Experimente a confiabilidade, a conveniência e o fácil 
gerenciamento da melhor proteção de endpoint da ESET. 
Registre sua empresa na ESET Business Account para 
obter uma licença teste grátis para até 25 estações. 

https://eba.eset.com/


Por mais de 30 anos, a ESET tem desenvolvido software de segurança de TI e serviços líderes da indústria, entregando proteção instantânea e 
abrangente contra ameaças de cibersegurança emergentes para empresa e clientes em todo o mundo. A ESET é uma empresa privada. Não tem 
débitos e nem empréstimos. Nós temos liberdade de fazer o que precisa ser feito para fornecer proteção de última geração a todos os nossos clientes. 

 www.eset.com/br
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