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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“Podemos afirmar que os princípios que nos levaram a optar pela ESET
mantêm-se. O grande benefício que temos é a relação entre custo,
performance e segurança.”
ENGº ANDRÉ PINTO, DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Fundada na cidade do Porto no ano de 1840, a AGÊNCIA
ABREU é a agência de viagens mais antiga do mundo, 
sendo, além disso, a empresa de maior dimensão que opera 
no sector de viagens e turismo em Portugal. A par da sede 
social localizada na cidade do Porto e do estabelecimento 
principal situado em Linda-a-Velha, nos quais dispõe de 
amplos e modernos espaços de atendimento, a Agência 
Abreu encontra-se posicionada nas principais cidades do 
país com mais de 120 Balcões de venda ao público.

Para optarmos por uma solução de segurança antivírus
privilegiámos sobretudo algo que garantisse elevados níveis
de performance e que em simultâneo disponibilizasse uma
segurança eficaz. Para além disso e de acordo com o número
elevado de estações de trabalho que possuímos era um factor
essencial para nós a possibilidade de gestão centralizada.

Descobrimos as soluções da ESET numa oferta que
acompanhava um servidor da Dell que adquirimos em 2006.
Nessa mesma altura experimentámos a solução e ficámos
satisfeitos com os resultados.

Já utilizamos há vários anos as soluções da ESET e como
tal é um pouco difícil precisarmos qual o tempo exacto
despendido na instalação e configuração. Contudo, podemos
afrmar que foi uma implementação relativamente rápida
e simples, especialmente se tivermos em conta a dispersão
geográfica dos nossos balcões.

• Solução extramamente leve
• Elevado desempenho das máquinas
• Relação custo/performance/segurança
• Gestão centralizada eficaz
• Políticas de segurança com elevado nível de
   granularidade

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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ESET®Case Study

Um pacote de segurança que abrange a proteção dos endpoints e dos servidores de ficheiros.
Esta é uma solução que combina o máximo desempenho e segurança ao nível da proteção dos 
endpoints. A consola de gestão centralizada on-prem permite a gestão da segurança de todos 
os dispositivos da organização, incluindo a aplicação de diferentes politicas de segurança.

• ESET PROTECT On-Prem
• ESET Endpoint Security
• ESET Server Security

PROTEÇÃO PARA ENDPOINTS

O ESET Endpoint Security fornece múltiplas camadas de
proteção e consegue detetar malware antes, durante e
depois da execução. Aprendizagem automática, estatísticas
de comportamento avançadas, big data e experiência
humana trabalham em equilíbrio dinâmico para otimizar o
desempenho e deteção de falsos positivos.

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. 


