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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“As soluções ESET são muito fáceis de instalar e de utilizar para além de 
serem muito fiáveis. Escolhemos o ESET PROTECT Essential On-Prem
por vir de encontro às nossas necessidades.”
BRUNO CAMACHO, DIRECTOR DE SISTEMAS, MADEIRA CASH

O Madeira Cash é um Cash & Carry de venda de Produtos
Alimentares e artigos de Decoração situado em Gaula no
concelho de Santa Cruz, na Ilha da Madeira.

Teve o seu início de atividade em 2001 e é hoje um espaço
de referência não só para profissionais, como para o 
público em geral uma vez que não restringe o acesso ao 
consumidor final.

A solução que a Madeira Cash, Comércio Produtos 
Alimentares e Flores da Madeira SA tinha instalada, requeria
manutenção acrescida e era mais complicada de administrar,
ocupando preciosos recursos de TI.

A solução foi muito fácil de instalar e de configurar pelo que
rapidamente ficou a funcionar na empresa. A fiabilidade das
soluções foi outro dos pontos chave indicados pelo cliente.

• Segurança na rede empresarial
• Estabilidade nos sistemas
• Manutenção acrescida
• Facilidade de administração
• São necessários menos recursos de TI

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. 

O cliente optou pelo ESET PROTECT Essential On-Prem
por considerar que ia de encontro às suas necessidades. O 
ESET PROTECT Essential On-Prem mantem as redes 
empresariais seguras e protege os endpoints (computadores, 
smartphones, tablets e servidor de ficheiros) contra ameaças 
emergentes e roubo de dados, através de uma solução que é 
gerida a partir de uma única consola.



ESET PROTECT Essential On-Prem
PRODUTOS INCLUÍDOS
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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. 


