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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“A solução anterior colocava-nos problemas ao nível da deteção e
desinfeção. Este foi o primeiro ponto que nos fez optar pela mudança,
pois ao testar a solução da ESET verificámos que dava resposta às
nossas necessidades.”
LUÍS ANDRADE, ADMINISTRADOR DE SISTEMAS, FEUP

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP), é um estabelecimento de Ensino Superior da 
Universidade do Porto dedicado ao ensino da Engenharia, 
na qual são ensinados diversos cursos de pré e pós 
graduação nos vários ramos da Engenharia.

A solução anterior colocava-nos problemas ao nível da
deteção e desinfeção. Como tal era necessária uma solução
de segurança que fosse eficaz. Teria ainda de ser algo que
pudesse ser instalado facilmente num número elevado de
máquinas e possibilitasse uma migração relativamente
simples, tendo em conta que estamos a falar de uma
Universidade e de um número muito elevado de licenças.

Experimentámos várias soluções, nomeadamente a da
ESET. Ao testarmos nas nossas salas verificámos o grau

A migração exigiu uma minuciosa análise de integração
com o software existente na FEUP, que por si só é bastante
diversificado e especifico das áreas de Engenharia. Exigiu
também encontrar uma forma de instalação por um site
interno, pois era o que utilizávamos anteriormente e para o
qual não exigia a intervenção do administrador do antivírus.
Bastava apenas um clique do utilizador na aplicação antivírus
a instalar e a partir daqui desde que estivesse dentro da rede
da FEUP, passaria a ter a possibilidade de instalar o antivírus.
Essa solução foi concretizada, aliviando o processo de
adaptação dos utilizadores ao modo de instalação.

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
proteção integrada, a deteção proactiva, a performance e
ainda o reconhecimento internacional da ESET. • Mais recursos disponíveis

• Baixa necessidade de manutenção
• Estabilidade nos sistemas
• Processo de instalação facilitado
• Proteção eficaz dos alunos e docentes

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. 


