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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“Excelente acolhimento por parte dos colaboradores (...) utilização muito
eficiente dos recursos das máquinas.”

JAVIER FERNÁNDEZ , MARKETING DIRECTOR

A VILT é uma empresa Global de TI, especializada no setor 
de Enterprise Information Management (EIM).
A nossa missão é maximizar a eficiência das organizações,
oferecendo estratégias e soluções que lhes permitam
facilmente criar, capturar, gerir, armazenar, transformar,
personalizar e entregar conteúdo e documentos
relacionados com os processos organizacionais, para
qualquer utilizador, a qualquer altura, em qualquer lugar.

Implementação de uma solução empresarial de segurança
para os computadores dos colaboradores, em ambiente
misto de sistemas operativos (Windows, Mac OS X e Linux).
Capacidades centralizadas de gerenciamento da solução, e
facilidade de instalação remota ou presencial da solução.

Oferta generalizada para os vários sistemas operativos
em uso, bem como excelentes recomendações e análises
técnicas da solução, no que toca a deteção de ameaças e
utilização eficiente dos recursos dos computadores dos
colaboradores.

Instalação rápida dos serviços centralizados.

Obtenção dos vários pacotes de instalação para
computadores de trabalho (3 línguas distintas suportadas,
3 famílias de sistemas operativos necessários).

Testes dos vários pacotes em máquinas de teste, utilizando
os serviços de instalação centralizados (via ligação remota ao
servidor) e instaladores monolíticos pré configurados (para
computadores que estejam fora dos escritórios).

• Excelente acolhimento por parte dos
   colaboradores, devido à facilidade de
   instalação com base nos pacotes monolíticos
   pré configurados tanto em Linux como
   em Windows, bem como utilização muito
   eficiente dos recursos das máquinas.

• Firewall pessoal com diversos níveis de
   modos, consoante o nível técnico do
   utilizador final, é uma opção versátil e que
   também agrada aos colaboradores.

• Solução muito pouco intrusiva e fácil de
   monitorizar.

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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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. 


