VISÃO GERAL DO PRODUTO

Solução de gerenciamento de segurança integrável em uma
infraestrutura que fornece visibilidade, gerenciamento e
relatórios em qualquer sistema operacional.

CYBERSECURITY
EXPERTS ON
YOUR SIDE

O ESET Security Management Center utiliza o console web para fornecer
visibilidade em tempo real dos endpoints dentro e fora da empresa, bem
como um relatório completo e gerenciamento de segurança para todos os
sistemas operacionais.
É um único painel sobre todas as soluções de segurança ESET instaladas
na rede e controla as camadas do Endpoint Prevention, Detection
& Response através de todas as plataformas - cobrindo desktops,
servidores, máquinas virtuais sem agente e até mesmo dispositivos
móveis gerenciados.

“Segurança gerenciada centralmente em todos os
endpoints, servidores e dispositivos móveis foi um
benefício chave para nós.”
— Gerente de TI, Diamantis Masoutis S/A, Grécia, +6.000 licenças

Painel do ESET Security
Management Center - visão
geral dos incidentes

A diferença da ESET
PREVENÇÃO À
RESPOSTA
A ESET combina o gerenciamento
de nossos produtos para Endpoint
com a nossa solução de Detecção
e Resposta de Endpoint (EDR),
o ESET Enterprise Inspector, e
nosso sandbox online sofisticado,
o ESET Dyanmic Threat Defense,
dentro de um único console de
gerenciamento fácil de usar.

REPARAÇÃO DE
INCIDENTES COM UM
ÚNICO CLIQUE
A partir da aba ameaças, um
administrador de segurança pode
criar uma exclusão, enviar arquivos
para uma análise mais profunda
ou inciiar um escaneamento com
apenas um clique. Exclusões podem
ser feitas por nome da ameaça,
URL, hash ou combinações.

SISTEMA DE
NOTIFICAÇÃO
TOTALMENTE
CUSTOMIZADO
O sistema de notificação apresenta
um editor completo de “o que você
vê é o que você obtém”, onde você
poderá configurar completamente
as notificações para serem feitas

sobre as informações exatas as
quais você queira ser notificado a
respeito.

SUPORTE VDI
TOTALMENTE
AUTOMATIZADO

RELATÓRIO
CUSTOMIZADO E
DINÂMICO

Um algoritmo de detecção de
hardware abrangente é usado
para determinar a identidade
da máquina baseado em seu
hardware. Isso permite a
formação de novas imagens
e a clonagem de ambientes
hardware não persistentes.
Contudo, o suporte VDI da ESET
não requer interação manual e é
completamente automatizado.

O ESET Security Management
Center fornece mais de 170
relatórios integrados e permite
que você crie relatórios
customizados de mais de 1000
pontos de dados. Isso permite que
as empresas criem relatórios para
que vejam e sintam exatamente
do modo como gostariam, Uma
vez criados, os relatórios podem
ser configurados para serem
gerados e enviados em intervalos
agendados.

ESTRUTURA DE
AUTOMAÇÃO
Grupos dinâmicos podem
classificar computadores
baseados no status atual do
dispositivo ou critérios de inclusão
definidos. Tarefas podem ser
então configuradas para disparar
ações como escaneamentos,
mudanças de políticas ou
instalação/desinstalação de
software baseadas nas mudanças
de adesão aos grupos dinâmicos.

APROVADO E
CONFIÁVEL
A ESET está na indústria de
segurança por mais de 30 anos
e continua a desenvolver nossa
tecnologia para ficar um passo a
frente das ameaças mais recentes.
Isso nos levou a ter a confiança de
mais de 110 milhões de usuários
no mundo todo. Nossa tecnologia
é constantemente avaliada e
validada por testes de terceiros
que nos mostram o quão efetiva
é nossa abordagem para deter as
últimas ameaças.

“Empresa excelente, suporte técnico soberbo, fornece
forte proteção contra ameaças e gerenciamento central.”
- Dave, Gerente de TI, Deer Valley Unified School District, EUA, +15.500 licenças

Funcionalidades
técnicas
INSTALAÇÃO FLEXÍVEL
O ESET Security Management Center pode ser
instalado no Windows, Linux ou em ferramentas
virtuais. Após a instalação, todo gerenciamento
é feito via console web, permitindo fácil acesso e
gerenciamento a partir de qualquer dispositivo ou
sistema operacional.

PAINEL ÚNICO
Todos os produtos para endpoint da ESET, apesar de
seu sistema operacional, podem ser gerenciados de
uma única instância do Centro de Gerenciamento
de Segurança ESET. Adicionalmente, o ESET Security
Management Center suporta completamente o
Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM) dos
dispositivos Android e iOS.

COMPLETAMENTE MULTICLIENTES
Logins seguros com Duplo Fator de Autenticação e
múltiplos usuários e grupos de permissão podem ser
criados para permitir acesso a uma porção limitada
da instância ESET Security Management Center. Isso
permite uma total otimização das responsabilidades
através das equipes de grandes empresas.

INVENTÁRIO DE HARDWARE/
SOFTWARE
O ESET Security Management Center não somente
faz o relatório de todos os aplicativos de software
instalados na empresa, como também dos hardwares
instalados. Isso pemrite que você faça mais a partir de
uma única localização, agrupando dinamicamente os
computadores baseado em marca, modelos, sistema
operacional, processador, RAM, espaço de HD e muitos
outros itens.

CONTROLE GRANULAR DE POLÍTICAS
As empresas podem configurar múltiplas políticas
para o mesmo computador ou grupo e podem
agrupar políticas para permissões que já existiam.
Adicionalmente, as empresas podem determinar
configurações de políticas como usuário configurável,
de modo que você possa isolar qualquer número de
configurações de um usuário final.

SUPORTE SIEM
O ESET Security Management Center suporta
totalmente as ferramentas SIEM e pode produzir toda
a informação de log nos formatos JSON e LEEF, os mais
aceitos.

ESET EM NÚMEROS

+ de 110

milhões de
usuários no
mundo todo

+ de 400

mil clientes
corporativos

+ de 200
países e
terrítórios

13

centros globais
de pesquisa e
desenvolvimento

