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O CLIENTE

O Grupo PFI teve a sua génese na atividade de extração 
de inertes em 1968. A sede é na Região Autónoma da 
Madeira e disponibiliza um portefólio caracterizado por uma 
ampla diversificação de serviços. Focado na promoção da 
sustentabilidade dos negócios das diferentes empresas, o 
grupo acompanha a tendência dos mercados, analisando e 
aproveitando todas as oportunidades que contribuam para 
a diversificação e/ou renovação do portefólio de negócios 
e, consequentemente, para a perenidade do mesmo. 
Atualmente, o Grupo PFI opera em oito áreas de negócio 
distintas: Ensino e Formação Profissional; Combustíveis; 
Auditoria e Consultoria; Hotelaria; Imobiliária; Alojamento 
Local; Metalurgia; Extração e Comercialização de Inertes.

O DESAFIO

O Grupo PFI pretendia encontrar no mercado uma solução 
que evitasse os acessos indevidos, roubo de dados ou ameaças 
emergentes do exterior. A ESET apresentou uma solução que 
garante maior conforto e a possibilidade de o grupo se focar 
no que realmente é importante: o seu no negócio.

A SOLUÇÃO ESET

O grupo optou pela solução ESET Endpoint Protection 
Advanced por se tratar de um produto certificado e com 
grande fiabilidade no mercado. Este produto garante 
à priori todos os níveis de segurança de que o grupo 
necessita. Após uma cuidada análise do mercado, esta 
proposta da ESET apresentou-se como uma solução muito 
bem cotada, como testemunham os testes efetuados pela 
empresa independente AV-Comparatives: cotam a solução 
ESET com uma taxa de proteção de 100%. 

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

De acordo com o cliente, a solução é muito fácil de instalar 
e de configurar. Após a configuração, a instalação do 
Endpoint decorreu com sucesso, sem afetar o trabalho dos 
colaboradores.

Grupo PFI
“Com o Endpoint Protection Advanced, temos acesso a uma ferramenta 
fácil de utilizar e com todos os argumentos de qualidade e segurança de 
que precisamos. A história da ESET e as suas provas dadas no mercado 
falam por si”
LUÍS SOARES LOPES, COORDENADOR GERAL GRUPO PFI

Indústria: Gestão de participações

Solução: Endpoint Protection Advanced

Website: www.grupopfi.com

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Proteção de Endpoints

• Simplicidade na implementação

• Controlo e produtividade do IT – consola de 
gestão

A ESET é uma empresa de segurança baseada na Eslováquia, fundada em 1992 e com sede em Bratislava. Possui uma forte 
presença a nível global com centros de distribuição em San Diego, Buenos Aires e Singapura. 
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PROTEÇÃO PARA ENDPOINTS

As soluções de proteção de endpoints da ESET utilizam 
tecnologias de várias camadas em equilíbrio dinâmico 
para gerir constantemente desempenho, deteção e 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.

PROTEÇÃO CONTRA RANSOMWARE

Segurança à prova de bala contra ransomware e as mais 
atuais ameaças de tentativa e extorsão com software 
malicioso.

CONSOLA ON PREMISES

A consola fornece visibilidade em tempo real dos endpoints 
dentro e fora da empresa, e disponibiliza relatórios 
completos das soluções ESET em todos os sistemas 
operativos. Todos esses recursos são geridos a partir de um 
único dashboard.

ESET Endpoint Protection Advanced
Assegura uma proteção completa multicamada com gestão de 
segurança centralizada. Conta com tecnologia multilayer, machine 
learning e competências humanas combinadas com uma gestão 
de segurança automatizada para garantir total segurança.

PRINCIPAIS DESTAQUES

• Leve nos endpoints

• Segurança na rede empresarial

• Dashboards com informação crítica
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