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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
custo/performance/segurança.”
ENGº ANDRÉ PINTO, DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A CERCICA (Cooperativa para a Educação e Reabilitação
de Cidadãos Inadaptados de Cascais) teve a sua génese na
necessidade de prestar educação a uma parte da população
que não encontrava resposta no Ensino Regular. Com 
efeito, em 1976, ano da abertura da CERCICA, a população 
com problemas de ciência mental, em idade escolar, estava 
ainda praticamente excluída da Escola.

Nessa perspetiva, um grupo de pais, técnicos e outras
pessoas interessadas, empenharam-se em criar a CERCICA,
uma Instituição de Solidariedade Social, com caráter
complementar, na educação e reabilitação social, em 
relação ao Estado.

O problema principal era a existência de várias versões
de antivírus na rede. O primeiro objetivo passava por
uniformizar estas aplicações em todos os computadores.

A ESET foi a empresa escolhida pelo facto das suas soluções
consumirem poucos recursos e pela gestão centralizada.
Pesou também o fator custo.

A implementação das soluções ESET foi extremamente
simples e graças à gestão centralizada, temos uma visão
geral do estado dos computadores e controlamos com
eficácia a distribuição do antivírus e atualizações.

• Aplicação leve
• Elevado desempenho das máquinas
• Relação custo/performance/segurança
• Uniformização do antivírus em todos os
   computadores

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. 


