
O CLIENTE

O DESAFIO

A SOLUÇÃO ESET

 
IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Grupo PFI

Indústria: Gestão de participações
Solução: ESET PROTECT Entry On-Prem
Website:  www.grupopfi.com

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“Com o Endpoint Protection Advanced, temos acesso a uma ferramenta 
fácil de utilizar e com todos os argumentos de qualidade e segurança de 
que precisamos. A história da ESET e as suas provas dadas no mercado 
falam por si”
LUÍS SOARES LOPES, COORDENADOR GERAL GRUPO PFI

O Grupo PFI teve a sua génese na atividade de extração 
de inertes em 1968. A sede é na Região Autónoma da 
Madeira e disponibiliza um portefólio caracterizado por uma 
ampla diversificação de serviços. Focado na promoção da 
sustentabilidade dos negócios das diferentes empresas, o 
grupo acompanha a tendência dos mercados, analisando e 
aproveitando todas as oportunidades que contribuam para 
a diversificação e/ou renovação do portefólio de negócios e, 
consequentemente, para a perenidade do mesmo. 
Atualmente, o Grupo PFI opera em oito áreas de negócio 
distintas: Ensino e Formação Profissional; Combustíveis; 
Auditoria e Consultoria; Hotelaria; Imobiliária; Alojamento 
Local; Metalurgia; Extração e Comercialização de Inertes.

O Grupo PFI pretendia encontrar no mercado uma solução 
que evitasse os acessos indevidos, roubo de dados ou ameaças 
emergentes do exterior. A ESET apresentou uma solução que 
garante maior conforto e a possibilidade de o grupo se focar 
no que realmente é importante: o seu no negócio.

O grupo optou pela solução ESET PROTECT Entry On-Prem por 
se tratar de um produto certificado e com grande fiabilidade no 
mercado. Este produto garante à priori todos os níveis de 
segurança de que o grupo necessita. Após uma cuidada análise 
do mercado, esta proposta da ESET apresentou-se como uma 
solução muito bem cotada, como testemunham os testes 
efetuados pela empresa independente AV-Comparatives: 
cotam a solução ESET com uma taxa de proteção de 100%.

De acordo com o cliente, a solução é muito fácil de instalar 
e de configurar. Após a configuração, a instalação do 
Endpoint decorreu com sucesso, sem afetar o trabalho dos 
colaboradores.

•   Proteção de Endpoints
•   Simplicidade na implementação
•   Controlo e produtividade do IT – consola de 
     gestão

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. 


