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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“Com a ESET é possível obter uma visão perimetral acerca dos principais 
eventos ocorridos em cada um dos endpoints presentes no parque 
informático, sendo possível tomar ações conforme as respectivas 
necessidades.”
LUCIANO CORREIA, CHIEF INFORMATION OFFICER

A RIPORTICO é uma consultora de engenharia nacional e 
internacional com uma ampla oferta de serviços para o 
setor da Energia e Infraestruturas. Líder no mercado nos 
serviços de gestão e fiscalização de obras, coordenação de 
segurança de obras públicas e na elaboração de estudos e 
projetos.

Perante a dispersão geográfica dos técnicos da RIPORTICO,
em relação à sede, era necessário possuir uma camada de 
proteção adicional aos equipamentos por eles utilizados.
Um desafio que exigia uma solução de cibersegurança com 
gestão centralizada e com elevados padrões de segurança.

Com a ESET é possível obter uma visão perimetral acerca 
dos principais eventos ocorridos em cada um dos endpoints 
presentes no parque informático, sendo possível tomar 
ações conforme as respectivas necessidades. A solução 
proporciona ainda uma exelente relação preço/qualidade.

O deploy foi bastante simplificado e qualificado. 
Adicionalmente, outro aspecto importante para a 
RIPORTICO é o fato de podermos aplicar políticas de 
segurança aos endpoints através da sua consola centralizada, 
bem como se necessário, também podermos fazer o deploy 
de algum software.

• Solução de deploy simplificada
• Relação custo / performance / segurança
• Gestão e controlo centralizado
• Nível elevado de segurança

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. 



ESET PROTECT Entry On-Prem
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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. 


