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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“Os aspetos que mais distingo nas soluções ESET são a centralização 
da admnistração, instalação remota, estado da proteção, relatórios e 
aplicação rapida de políticas ou regras.”

PAULO PATO, DIRETOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

A Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A., uma das maiores e mais 
inovadoras empresas vinícolas em Portugal, desenvolveu ao 
longo dos anos uma vasta gama de vinhos que lhe granjeou 
uma sólida reputação e a preferência de consumidores 
nacionais e internacionais. Presente em 7 regiões 
vitícolas portuguesas, com um total de 1200ha de vinhas, 
40 quintas, 40 castas diferentes e 4 centros vínicos (adegas), 
a empresa distingue-se no mercado pela sua dimensão 
e pela autonomia em 70% na produção própria. A cada 
uma das entidades que constituem a Bacalhôa Vinhos de 
Portugal, S.A. - Aliança Vinhos de Portugal, Quinta do 
Carmo e Quinta dos Loridos - corresponde um centro de 
produção com caraterísticas próprias e um património com 
intrínseco valor cultural. É à dinâmica gerada pelo 
cruzamento destas várias identidades, explorada com 
recurso à tecnologia mais actual e aos conhecimentos de 
uma equipa de renome, que a Bacalhôa Vinhos de Portugal, 
S.A. deve a sua capacidade única no competitivo mercado 
português de oferecer o vinho perfeito para qualquer 
ocasião.

O desafio principal passava pela vontade de se conseguir 
administrar e proteger um parque informático com 
localizações remotas.

Optámos pelas soluções da ESET uma vez que já temos 
vários anos de experiência com produtos deste fabricante. 
Sempre com um excelente desempenho!

De acordo com o cliente, a solução é muito fácil de instalar 
e de configurar. Após a configuração, a instalação do 
Endpoint decorreu com sucesso, sem afetar o trabalho dos 
colaboradores.

•   Centralização da administração
•   Relatórios completos
•   Aplicação rápida de políticas ou regras de 
     segurança

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. 


