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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“Toda a implementação foi efetuada recorrendo à documentação 
facultada no site da ESET ou junto do produto instalado. Não foi 
necessária a intervenção de terceiros (parceiros ou a própria ESET)”

JOÃO PAULO MARQUES, TÉCNICO INFORMÁTICO

A OLI Sistemas Sanitários é uma empresa com 65 anos cuja 
principal atividade está relacionada com a indústria química. 
Mais concretamente centra-se na injeção de plásticos 
embora aposte também em outras atividades como a 
importação. Esta empresa está representada em diversos 
países.

O produto anterior não era fiável. Para além de um aumento 
de máquinas infetadas, existia dificuldade em gerir o parque 
informático.

Optámos pela solução da ESET pelo baixo impacto 
nos recursos dos sistemas, variedade de plataformas 
suportadas, fiabilidade e a ferramenta centralizada que 
permite controlar todos os eventos e instalações do nosso 
parque informático.

Numa primeira abordagem as soluções foram 
implementadas manualmente para se poder avaliar as 
dificuldades que poderiam surgir (incompatibilidades com as 
nossas aplicações, problemas de performance nas máquinas 
mais antigas).

Depois foi feita a primeira instalação da ferramenta de 
gestão (apliance vmware do ESET Remote Administrator). 
Posteriormente, foi implementada a proteção no servidor 
de correio (Microsoft Exchange). Com o decorrer do tempo 
e face às novas ameaças existentes foi feito o upgrade do 
produto e da quantidade de licenças.

Atualmente, o ESET PROTECT Entry On-Prem está instalado em 
todos os dispositivos, incluindo nos smartphones.

Tudo é gerido através da consola de gestão ESET Security 
Management Center. Toda a implementação foi efetuada 
recorrendo a documentação facultada no site da ESET ou 
junto do produto instalado.

•   Proteção dos  endpoints

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. 


