VISÃO GERAL DO PRODUTO

Protege dados sensíveis no Microsoft SharePoint
com tecnologia multicamada

CYBERSECURITY
EXPERTS ON
YOUR SIDE

Um produto de segurança para SharePoint é desenhado para proteger
os servidores de colaboração central de uma empresa contra ameaças.

Um único usuário fazendo o upload de um arquivo malicioso no
SharePoint pode instantaneamente causar um efeito cascata que torne
os arquivos da empresa inacessíveis.

A diferença
da ESET
PROTEÇÃO MULTICAMADA

PERFORMANCE SEM PRECEDENTES

A ESET combina tecnologia multicamada, Machine
Learning e expertise humana para fornecer aos seus
clientes o melhor nível de proteção possível. Nossa
tecnologia é constantemente ajustada e mudada para
fornecer o melhor equilíbrio entre detecção, falsos
positivos e performance.

Inúmeras vezes, a maior preocupação de uma empresa
é o impacto da performance de uma solução de
proteção para endpoint. Os produtos ESET continuam a
se sobressair na área da performance e ganham testes
de terceiros que provam o quão leve nossos endpoints
são nos sistemas.

ACESSO DIRETO AO BANCO
DE DADOS

PRESENÇA MUNDIAL

Um método opcional para extrair arquivos onde o ESET
SharePoint Security contorna o modelo de objeto do
SharePoint e tira o arquivo diretamente do servidor
de banco de dados dedicado para fornecer uma
performance ainda melhor.

A ESET tem escritórios em 22 países ao redor do mundo,
laboratório de pesquisa e desenvolvimento em 13 e
presença em mais de 200 países e territórios. Isso
nos ajuda a fornecer dados para deter malware com
antecedência, antes que ele se espalhe pelo mundo,
bem como prioriza novas tecnologias baseadas nas
mais recentes ameaças ou possíveis novos vetores.

A tecnologia
Nossos produtos e tecnologia se
baseiam em 3 pilares

ESET LIVEGRID®

MACHINE LEARNING

EXPERTISE HUMANA

Sempre que uma ameaça de dia
zero, como um ransomware, é
vista, o arquivo é enviado para
o sistema de proteção contra
malware baseado em Nuvem
- LiveGrid, onde a ameaça é
detonada e o comportamento
monitorado. Os resultados do
sistema são fornecidos para todos
os endpoints globalmente dentro
de minutos sem a necessidade de
qualquer atualização.

Usa o poder combinado das redes
neurais e algoritmos escolhidos a
dedo para classificar corretamente
as amostras que chegam
como limpas, potencialmente
indesejadas e maliciosas.

Pesquisadores de segurança
de classe mundial dividem
um conhecimento de elite e
expertise para assegurar a melhor
inteligência contra ameaças 24
horas por dia.

Uma camada única de defesa não é suficiente para o constante
cenário de desenvolvimento de ameaças. Todos os produtos de
segurança para endpoint da ESET têm a habilidade de detectar
malware pré-execução, durante a execução e após a execução.
Focar em mais do que partes específicas do ciclo de vida do
malware fornece o nível mais alto de proteção possível.

ESET PROTECT
Todas as soluções da ESET para endpoints são
administrados a partir de uma única tela na
nuvem, o ESET PROTECT, o que garante uma
visão geral e completa de sua rede.

ESET EM NÚMEROS

+ de 110

milhões de
usuários no
mundo todo

+ de 400

mil clientes
corporativos

+ de 200
países e
territórios

13

centros globais
de pesquisa e
desenvolvimento

