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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“Esta solução enquadra-se perfeitamente no que a ECAM estava à 
procura ao nível de segurança e adequa-se perfeitamente a pequenas, 
médias e grandes empresas.”
JOÃO VASCONCELOS, TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA ECAM

A ECAM – Empresa de Consultadoria e Assessoria da 
Madeira, SA, é uma sociedade anónima de natureza 
familiar, que faz assentar todo o seu funcionamento numa 
filosofia muito própria que procura conjugar um ambiente 
pessoal e personalizado, baseado em valores que norteiam 
uma família organizada, privilegiando o livre contato entre 
os seus colaboradores e a entreajuda e colaboração no 
empenhamento conjunto de toda a equipa.

Tínhamos o desafio do controlo e análise de entrada de 
malware nos computadores de trabalho, fuga de informação 
através de links e flash drives para fora de empresa. 
Precisávamos ainda de controlar e bloquear a ligação para 
sites malignos. Outro requisito prendia-se com a possibilidade 
de ter a visibilidade da quarentena de emails maliciosos.

Optámos por escolher o ESET PROTECT Entry. Esta solução 
enquadra-se perfeitamente no que a ECAM estava à procura ao 
nível de segurança e adequa-se perfeitamente a pequenas, 
médias e grandes empresas. 

A solução é muito intuitiva e simples e a sua instalação também. 
Em poucos passos, conseguimos fazer a instalação do software 
em todos os computadores da empresa e ficaram associados à 
nossa conta. Com pouco esforço todas as máquinas ficaram 
conectadas e os sistemas protegidos. 

• Solução intuitiva
• Baixo impacto no sistema
• Gestão centralizada na cloud
• Proteção anti-malware eficaz
• Visibilidade e análise das ameaças bloqueadas
• Bloqueio de ficheiros maliciosos

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 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 na cloud permite a gestão da segurança de todos 
os dispositivos da organização, incluindo a aplicação de diferentes politicas de segurança

• ESET PROTECT Cloud
• 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

Proteção avançada para todo o armazenamento de 
arquivos 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. 


