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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“Esta solução integrada dá uma excelente resposta na proteção dos
nossos sistemas e o seu impacto é muito baixo.”
TIAGO DUARTE, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, ANÁLISE E CONTROLO OPERACIONAL NA VIMECA

A Vimeca Transportes é uma empresa portuguesa
de transportes públicos coletivos constituída em 1931.
Atualmente opera uma rede de autocarros nos concelhos
de Oeiras, Amadora, Cascais e Sintra, com ligações a
Lisboa, onde opera até ao Marquês de Pombal, Colégio
Militar e Belém. A empresa tem um papel determinante nas
áreas metropolitanas e promove a mobilidade através da
combinação com os demais meios instalados, incentivando
assim a utilização de todos os modos de transporte. A
empresa emprega mais de 400 motoristas e tem cerca
de 225 autocarros. É ainda responsável pela realização
de 77 carreiras e transporta diariamente mais de 140 mil
passageiros (valores pré-pandemia).

A empresa tinha a necessidade de ter uma solução que fosse
capaz de proteger os seus colaboradores e manter todos os
dados da sua atividade 100% seguros. A Vimeca procurava
uma tecnologia de segurança reputada no mercado e baseada
na cloud que garantisse a proteção da infraestrutura de toda a

Foi escolhido o bundle ESET PROTECT Entry, uma solução
baseada na cloud que contempla a consola de gestão ESET
PROTECT, o ESET Endpoint Security ao nível da proteção dos 
endpoints e também a proteção dos servidores de ficheiros 
através do ESET Server Security. Esta solução integrada dá uma 
excelente resposta na proteção dos nossos sistemas e o seu 
impacto é muito baixo.

A implementação da solução decorreu sem problemas e não
houve incidências ou interrupções nos serviços. Esta solução
cloud-based demonstrou ter uma curva de aprendizagem muito 
pequena e a sua instalação e configuração foram simples. A 
consola de gestão ESET PROTECT foi essencial e uma ferramenta 
de gestão de segurança importantíssima no quotidiano da 
Vimeca. Permite-nos ter uma visão de todos os equipamentos 
on/o� premises.

• Solução intuitiva
• Baixo impacto no sistema
• Gestão centralizada na cloud
• Proteção anti-malware eficaz
• Inventário de sistemas
• Help desk acessível

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. 

organização. Era ainda importante ter uma solução com baixo 
impacto nos sistemas e permitir a criação de políticas diferentes 
para grupos diferentes e habilitação de restrições diferentes.
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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 na cloud permite a gestão da segurança de todos 
os dispositivos da organização, incluindo a aplicação de diferentes politicas de segurança

• ESET PROTECT Cloud
• 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

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 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. 


