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Grupo Durit
“O processo de implementação foi realizado pela equipa interna da SITI,
com relativa facilidade e rapidez”
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Solução: ESET Endpoint Protection Standard
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O CLIENTE

A SOLUÇÃO ESET

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

A Durit é uma empresa familiar moderna, que desenvolve
e produz ferramentas de precisão e componentes de
engenharia em Metal Duro, há mais de 30 anos: desde a
preparação do pó à sinterização, culminando no acabamento
de alta precisão do produto final. A empresa conta com
mais de 500 colaboradores, investigadores, engenheiros e
especialistas que trabalham diariamente para aumentar a
eficiência do seu processo produtivo.

Optámos pela solução ESET devido às capacidades de
gestão centralizada do produto (atualizações centralizadas
e automáticas) e também pelo preço apelativo.

•

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
O processo de implementação foi realizado pela equipa
interna da SITI, com relativa facilidade e rapidez

O DESAFIO
Existia a necessidade de dotar os equipamentos de trabalho
(endpoints) com antivírus como medida de segurança de
primeira linha para proteção dos computadores atribuídos
aos utilizadores.
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Proteção dos Endpoints

ESET®Case Study

ESET Endpoint Protection Standard
Mantém a sua rede empresarial segura e protege os endpoints
(computadores, smartphones, tablets e servidor de ficheiros)
contra ameaças emergentes e roubo de dados, através de uma
solução que é gerida a partir de uma única consola.

Mantém a sua rede limpa. Protege os endpoints
(computadores e servidores de ficheiros) contra ameaças e
roubo de dados com gestão de segurança local.

INCLUI OS SEGUINTES PRODUTOS
ANTIMALWARE PARA ENDPOINTS
Proteção antimalware robusta e multiplataforma. O nosso
premiado sistema anti-phishing protege as informações
confidenciais da empresa, como nomes de utilizador e
palavras-passe, contra sites falsos. Outras tecnologias
avançadas incluem a análise com tecnologia na cloud e o
controlo de dispositivos.

GESTÃO ATRAVÉS DE UMA CONSOLA
O ESET Security Management Center é uma consola de
gestão simples de utilizar. Disponibiliza uma visibilidade em
tempo real para endpoints dentro e fora da empresa, bem
como relatórios para todas as soluções ESET em todos os
sistemas operativos. Todas as funcionalidades são geridas
num único painel.

SEGURANÇA DO SERVIDOR DE FICHEIROS
Disponibiliza uma proteção avançada para todos os
sistemas de armazenamento de ficheiros, servidores gerais
e servidores multifuncionais. Garante que os servidores
funcionam de forma estável e livre de conflitos. Limita ao
mínimo as reinicializações e janelas de manutenção para
garantir a continuidade dos negócios.

About ESET: ESET is a Slovakia-based IT security company founded in 1992 and headquartered in Bratislava. The company has a global presence,
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PRINCIPAIS DESTAQUES
•

Leve nos endpoints

•

Proteção antimalware fiável

•

Bloqueio de sites falsos

•

Gestão remota

