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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

 

ESET®Case Study

“A solução correspondeu às nossas expetativas pois garantimos um nível
de segurança elevado e eficaz.”

PAULO DOMINGUES, GESTOR DE TI

A Widex é uma empresa Dinamarquesa fundada em 1956
que se dedica ao desenvolvimento e fabrico de aparelhos
auditivos. A Widex é hoje um dos principais produtores
do mundo de aparelhos auditivos de qualidade. Enquanto
empresa, a Widex carateriza-se por ser auto-suficiente
e foi a primeira empresa no mundo a obter a certificação
WindMade, utilizando 95% de energia eólica na produção 
dos aparelhos auditivos.

Utilizávamos uma solução que disponibilizava um
diagnóstico e um nível de proteção claramente insuficiente
e como tal necessitámos de procurar uma alternativa que
garantisse a integridade dos nossos sistemas e a segurança
de todos os dados.

Descobrimos a ESET e apercebemo-nos rapidamente que
estávamos perante uma solução muito flexível, segura e
eficaz e sobretudo com um preço justo para o produto que é.

A implementação foi fácil e muito intuitiva, visto tratar-se
de uma aplicação muito user friendly. Importa salientar que
após algum período de utilização podemos afirmar que esta
solução correspondeu às nossas expetativas pois garantimos
um nível de segurança elevada e eficaz.

 Solução muito flexível e eficaz
• Relação qualidade/preço
• Garantia da segurança total dos sistemas

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. 


