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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“O impacto do antivírus na performance dos computadores é tão baixo
e o grau de proteção tão elevado, que muitos dos nossos colaboradores
também compraram licenças para utilização doméstica.”
ÂNGELO LOPES, TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

A Águas do Norte é a entidade gestora do sistema
multimunicipal em “alta” responsável pela captação,
tratamento e abastecimento de água para consumo 
público, pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes 
domésticos, urbanos e industriais e de efluentes 
provenientes de fossas séticas.

Apesar de estar instalada uma solução antivírus de topo,
permanentemente actualizada, entrou na rede um worm
que se propagou a todos os computadores. Esta situação
aconteceu a escassos meses da renovação do licenciamento
dessa solução e impulsionou a procura de uma nova solução
de antivírus. Assim o nosso principal factor de decisão
passava por encontrar uma solução que fosse realmente
eficaz.

Durante dois meses foram testadas variadas soluções
concorrentes e consultados diversos fóruns e outros meios
até a tomada de decisão de instalação das soluções da ESET.

A ESET PROTECT está instalada num Domain Controller, uma 
máquina virtual dado o reduzido impacto nos recursos que 
esta instalação proporciona. Os computadores fixos são 
actualizados através deste Server e os portáteis actualizam-se 
via Internet. As novas versões foram instaladas por Push e o 
upload de novas configurações também feito de forma 
automática. A ESET PROTECT é simples, intuitiva, muito 
rápida, e transmite toda a informação necessária sobre a rede 
das Águas do Norte.

• Elevado desempenho
• Sem ocorrências ao nível do departamento de TI
• Foi garantida a total segurança das Águas do Norte

A ESET é uma empresa de cibersegurança baseada na Eslováquia, fundada em 1992 e com sede em Bratislava. 
A empresa tem mais de 110 milhões de utilizadores no Mundo e mais de 13 centros de investigação e desenvolvimento. 
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Um pacote de segurança que abrange a proteção essencial ao nível dos endpoints e dos servidores 
de ficheiros. Simplicidade com a máxima segurança. A consola de gestão centralizada baseada 
on-prem permite a gestão da segurança de todos os dispositivos da organização.

• ESET PROTECT
• ESET Endpoint Antivirus
• ESET Server Security

PROTEÇÃO PARA ENDPOINTS

O ESET Endpoint Antivirus representa uma nova 
abordagem para a segurança dos endpoints 
verdadeiramente integrada. O resultado é um sistema 
inteligente que está constantemente em alerta contra 
ataques e programas maliciosos que podem comprometer o 
funcionamento das organizações.

SEGURANÇA DO SERVIDOR DE FICHEIROS

O ESET Server Security oferece proteção avançada para 
todo o armazenamento de ficheiros em rede, servidores 
gerais e servidores multiuso. Garante que os servidores 
estão estáveis e sem conflitos. Limita o reinício e as janelas 
de manutenção ao mínimo para garantir a continuidade do 
negócio.

CONSOLA DE GESTÃO

A ESET PROTECT assegura a visibilidade e gestão em tempo 
real de todos os endpoints da organização. Uma solução 
que vai aumentar a sua produtividade na área da segurança.
 
Esta consola permite também criar relatórios em intervalos 
programados e guardá-los em pastas específicas ou 
enviá-los diretamente por correio eletrónico. Entre muitas 
outras funcionalidades.

A ESET é uma empresa de cibersegurança baseada na Eslováquia, fundada em 1992 e com sede em Bratislava. 
A empresa tem mais de 110 milhões de utilizadores no Mundo e mais de 13 centros de investigação e desenvolvimento. 


