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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“O processo de implementação foi realizado pela equipa interna da SITI,
com relativa facilidade e rapidez”
PAULA RIBEIRO, RESPONSÁVEL SITI

A Durit é uma empresa familiar moderna, que desenvolve
e produz ferramentas de precisão e componentes de
engenharia em Metal Duro, há mais de 30 anos: desde a
preparação do pó à sinterização, culminando no 
acabamento de alta precisão do produto final. A empresa 
conta com mais de 500 colaboradores, investigadores, 
engenheiros e especialistas que trabalham diariamente 
para aumentar a eficiência do seu processo produtivo.

Existia a necessidade de dotar os equipamentos de trabalho
(endpoints) com antivírus como medida de segurança de
primeira linha para proteção dos computadores atribuídos
aos utilizadores.

Optámos pela solução ESET PROTECT Essential On-Prem 
devido às capacidades de gestão centralizada do produto 
(atualizações centralizadas e automáticas) e também pelo 
preço apelativo.

O processo de implementação foi realizado pela equipa
interna da SITI, com relativa facilidade e rapidez.

• Leve dos Endpoints
• Proteção antimalware fiável
• Bloqueio dos sites falsos
• Gestão Remota

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 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. 


