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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“A solução que tínhamos anteriormente, para além de menos eficaz
a nível de segurança trazia também alguns problemas a nível de
administração. Queríamos algo que fosse de fácil transição e instalação
e também fiável no que diz respeito à segurança.”
MÁRIO OLIVEIRA, GESTOR TI, COLÉGIO LUSO-FRANCÊS

O Colégio Luso-Francês é uma instituição de ensino das
Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora que, em 2016,
celebra o 80.º aniversário. É uma Escola Católica 
reconhecida pela excelência do seu ensino, que concilia a 
tradição de uma visão e missão educativa consolidada 
durante décadas com um projeto educativo que responde 
às exigências de formação científica, humanística e artística 
do nosso tempo.

A solução que tínhamos anteriormente, para além de menos
eficaz a nível de segurança trazia também alguns problemas
a nível de administração. Queríamos algo que fosse de fácil
transição e instalação e também fiável a nível de segurança.

Experimentámos várias soluções, nomeadamente a da ESET. 
Ao testarmos nas nossas salas verificámos o grau de eficácia 
nos problemas reais que possuíamos na altura e que 
foram realmente resolvidos por esta solução de segurança. 
Para além disso, foram fatores importantes a protecção 
integrada, a detecção proativa, a performance e ainda o 
reconhecimento internacional da ESET.

A migração foi fácil e rápida e eficaz. Colocando em muito
pouco tempo todas as nossas workstations em segurança. A
solução correspondeu às nossas expetativas pois garantimos
um nível de segurança elevado e eficaz.

• Deteção proativa
• Desempenho
• Segurança elevada e eficaz
• Nível de segurança
• Facilidade de administração

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. 

A SOLUÇÃO ESET



ESET PROTECT Essential On-Prem
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ESET®Case Study

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. 


