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O CLIENTE

O Grupo Martifer foi fundado em 1990, com o foco na 
construção metálica. É uma empresa líder na execução de 
grandes projetos no setor da construção metálica e tem 
presença relevante nos setores da indústria naval e das 
energias renováveis, tem cerca de 1440 colaboradores, está 
presente em mais de 10 países e é cotada na NYSE Euronext 
Lisbon desde junho de 2007. O grupo é líder na execução de 
grandes projetos no sector da construção metálica, indústria 
naval e energias renováveis. Neste momento, as suas 
atividades core são as Construções Metálicas, a Indústria 
Naval e as Energias Renováveis. 

O DESAFIO

O grupo procurava uma solução para assegurar uma melhor 

toda organização. Outra preocupação passava por responder 
a requisitos de segurança e compliance, para além da solução 
de antivírus. Foi efetuada uma avaliação de várias soluções no 
mercado que garantissem os requisitos identificados.

A SOLUÇÃO ESET

A escolha recaiu na solução ESET Secure Business por se 
tratar de um produto certificado e com grande fiabilidade 
no mercado. A solução garante facilidade de gestão através 
da consola ESET PROTECT. Foram ainda feitos testes da 

A simplicidade na migração do produto anterior para a 
solução da ESET foi outro aspeto importante para a escolha 
desta plataforma. 

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução foi avaliada, implementada e é gerida pelo parceiro 

configurar. Numa primeira fase, foi feito o POC com uma 
amostra de equipamentos de várias áreas. A instalação e 

implementação não afetou o trabalho dos colaboradores.

Grupo Martifer
“A escolha recaiu na solução ESET Secure Business por se tratar de um 
produto certificado e com grande fiabilidade no mercado. A solução 
garante facilidade de gestão através da consola ESET PROTECT.”
PAULO CÉSAR FERREIRA, DIRETOR CORPORATIVO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO E 
RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Indústria: Construção metálica, indústria naval 

e energias renováveis

Solução: ESET Secure Business

Website: www.martifer.com

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Segurança na rede empresarial

• Dashboards com informação crítica

• Solução leve que não afeta o desempenho dos 
terminais

• Visibilidade de equipamentos que não estão 
ligados na LAN/VPN

• Políticas centralizadas com elevado nível de 
granularidade

• Integração com Microsoft Exchange

• IPS bastante eficaz na proteção de ameaças

• Possibilidade de executar comandos 
remotamente nos PC’s dos colaboradores

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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PROTEÇÃO PARA ENDPOINTS

As soluções de proteção de endpoints da ESET utilizam 
tecnologias de várias camadas em equilíbrio dinâmico 
para gerir constantemente desempenho, deteção e 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 ON PREMISES

A consola fornece visibilidade em tempo real dos endpoints 
e disponibiliza relatórios completos das soluções ESET em 
todos os sistemas operativos. Todos esses recursos são 
geridos a partir de um único dashboard.

ESET Secure Business

 

 

 

Um pacote de segurança que abrange a proteção dos endpoints, dos servidores de ficheiros e do 
email. A consola de gestão centralizada on-prem, permite ainda a gestão da segurança de todos os 
dispositivos da organização, incluindo a aplicação de diferentes politicas de segurança.

PRODUTOS INCLUÍDOS

•  ESET PROTECT On-Prem
•  ESET Endpoint Security
•  ESET Server Security
•  ESET Mail Security

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. 

PROTEÇÃO DE EMAIL

Faculta um nível adicional de segurança para impedir que 
spam, phishing ou outro malware chegam aos utilizadores 
da rede, sendo uma solução concebida para proteger as 
comunicações por correio eletrónico, um dos vetores mais 
vulneráveis.


