
RESUMO DE SOLUÇÕES

Proteção preventiva avançada para 
email e armazenamento na nuvem



O que é o
ESET Cloud 
Office Security?

O ESET Cloud Office Security 
fornece proteção preventiva 
avançada para aplicações 
Microsoft 365.

A sua combinação de filtragem de spam, 
scanning anti-malware e anti-phishing ajuda a 
proteger a comunicação e armazenamento na 
nuvem das empresas.
A nossa consola na nuvem fácil de usar oferece 
uma visão geral dos itens detetados e avisa 
imediatamente quando ocorrem deteções.

Painel do ESET Cloud Office Security
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Proteja as suas 
ferramentas
Esta combinação de filtragem de spam, scanning anti-malware
e anti-phishing protege o seu tenant Microsoft 365.
 
Para além disso, a proteção anti-malware analisa 
ficheiros novos ou modificados no OneDrive, 
mantendo o OneDrive da sua empresa limpo e 
removendo qualquer oportunidade de o malware se 
espalhar para outros dispositivos.

Este produto é fornecido como um serviço, com uma 
consola web de gestão dedicada que é acessível em 
qualquer lugar.

• Garante comunicações 
empresariais livres de infeção

• Minimiza os efeitos adversos de 
mensagens indesejadas na 
produtividade diária

• Previne que emails externos 
recebidos sejam usados como 
vetor de ataques



Casos de uso
PROBLEMA

O dono de uma empresa quer aplicar medidas específicas 
para minimizar os riscos de cibersegurança e manter a 
continuidade do negócio.

 
 
  SOLUÇÃO

✓ O administrador da empresa pode inspecionar a
quantidade de spam, malware ou emails de phishing 
detetados pelo ECOS, e identificar quais os 
utilizadores mais visados por emails maliciosos.

✓ O administrador pode observar quando é que a  
empresa recebe mais spam.

✓ Com base nestes dados e insights, o administrador 
consegue preparar um relatório com informação 
relevante para os executivos.

PROBLEMA

Troca frequente de grandes ficheiros em 
armazenamento empresarial na nuvem entre pessoal 
interno e externo.

  SOLUÇÃO

✓ Dados sensíveis no OneDrive precisam de ser
protegidos por uma camada adicional de segurança.

✓ O administrador pode ativar uma solução de segurança 
externa na nuvem como o ESET Cloud Office Security 
para proteger as apps Microsoft 365 da empresa.

✓ Um poderoso mecanismo anti-malware analisa todos 
os ficheiros novos e alterados e previne que o malware 
se espalhe via OneDrive para múltiplos dispositivos.

PROBLEMA

Ransomware perigoso está a atrair atenção atualmente.

  SOLUÇÃO

✓ O administrador sabe o hash do ficheiro ou o nome
da infiltração que quer identificar.

✓ O administrador usa isto para filtrar opções de deteção. 

✓ O ESET Cloud Office Security identifica utilizadores.

PROBLEMA

As necessidades de um grupo específico de empregados 
têm que ser equilibradas com a necessidade de manter a 
empresa protegida.

  SOLUÇÃO

✓ O administrador pode configurar diferentes opções de
proteção para cada unidade, ou até por utilizador.

✓ Se uma pequena equipa na empresa quiser receber 
emails importantes para o seu trabalho (por exemplo,
newsletters de marketing), o administrador pode 
configurar e desativar o anti-spam para este grupo.

✓ A empresa mantém-se protegida contra malware e a 
maioria dos empregados não recebe spam.



Proteja emails
no Exchange
Online e ficheiros
em armazenamento 
na nuvem OneDrive

ANTI-SPAM

Usando agora um mecanismo melhorado e premiado 
com maior desempenho, este componente essencial
filtra todos os emails de spam e mantém as caixas de email
livres de mensagens não-solicitadas ou indesejadas.

ANTI-PHISHING

Previne utilizadores de aceder a páginas web que são 
conhecidos sites de phishing. Os emails podem conter 
links para páginas de phishing. O ESET Cloud Office 
Security procura no corpo da mensagem e no título de 
emails recebidos para identificar estes links (URLs). Depois 
são comparados com uma base de dados de links de 
phishing conhecidos, que é constantemente atualizada.

ANTI-MALWARE

Analisa todos os emails e anexos recebidos bem como 
todos os ficheiros novos e alterados. Isto ajuda a manter 
as caixas de email dos utilizadores livres de malware e 
previne a propagação de malware por múltiplos 
dispositivos.

GESTOR DE QUARENTENA

Os administradores podem inspecionar objetos nesta 
secção de armazenamento e decidir apagá-los ou 
libertá-los. Esta funcionalidade oferece uma gestão 
simples de emails e ficheiros que foram postos em 
quarentena pelo nosso produto de segurança. Para 
além disso, os administradores podem descarregar 
itens em quarentena e investigá-los localmente.

PROTEÇÃO AUTOMÁTICA

Com esta opção ativada, os administradores podem 
certificar-se que novos utilizadores criados dentro do 
tenant Microsoft 365 serão automaticamente 
protegidos sem a necessidade de usar a consola para os 
adicionar separadamente.

NOTIFICAÇÕES

As notificações melhoram em muito a eficiência dos 
administradores ao eliminar a necessidade de consultar 
constantemente o painel. Quando uma nova atividade 
potencialmente suspeita é detetada dentro do ESET 
Cloud Office Security, este pode enviar um email a 
notificar os administradores ou utilizadores para que 
eles possam ficar a par da ameaça.



Funcionalidades do produto

Proteção Exchange 
Online

Proteção para OneDrive 
para Empresas

Consola de Gestão 
na Nuvem

ANTI-SPAM ✓
ANTI-PHISHING ✓
ANTI-MALWARE ✓
QUARENTENA PARA EXCHANGE ONLINE ✓
ANTI-MALWARE ✓
QUARENTENA PARA ONEDRIVE ✓
GESTÃO DE LICENÇAS ✓
PROTEÇÃO AUTOMÁTICA ✓

PAINEL COM ESTATÍSTICAS DE SEGURANÇA ✓

NOTIFICAÇÕES DE DETEÇÃO POR EMAIL ✓
FILTRAGEM AVANÇADA DE DETEÇÕES EXCHANGE ONLINE  ✓
FILTRAGEM AVANÇADA DE DETEÇÕES ONEDRIVE ✓
GESTÃO DE QUARENTENA DE EXCHANGE ONLINE  ✓
GESTÃO DE QUARENTENA DE ONEDRIVE ✓
DEFINIÇÕES DE PROTEÇÃO BASEADAS EM POLÍTICAS ✓
MULTITENANCY ✓
LOCALIZAÇÃO PARA 21 LÍNGUAS ✓



EXPERIMENTE ANTES DE 
COMPRAR
 Teste a nossa solução de 
colaboração de email e 
escritório baseada na 
nuvem e veja quão fácil é 
implementá-la. Desfrute da 
sua fiabilidade, 
conveniência e fácil gestão. 
Registe a sua empresa com 
o ESET Business Account e
obtenha a sua licença de
teste grátis.

https://www.eset.com/int/business/request-business-trial/
https://www.eset.com/pt/business/request-business-trial/


Sobre a ESET
Durante mais de 30 anos, a ESET tem
desenvolvido software e serviços de TI
líderes da indústria, fornecendo proteção
completa e instantânea contra ameaças de 
cibersegurança em evolução para empresas
e consumidores em todo o mundo.

A ESET é uma empresa privada. Sem 
dívidas ou empréstimos, temos toda a 
liberdade para fazer o que precisa de ser 
feito para a melhor proteção possível de 
todos os nossos clientes.

www.eset.com

110m+ 
utilizadores

globais

400k+ 
clientes 

empresariais

200+ 
países & 

territórios

   13
centros 

globais de I&D

ESET EM NÚMEROS

A ESET alcançou a pontuação final 

mais alta no último teste VBSpam, 
obtendo taxas de captura de 

malware e phishing excecionais.

A ESET adere ao ISO/IEC 27001:2013, 
uma norma de segurança 

internacionalmente reconhecida na 
implementação e gestão de 
segurança de informação.

A ESET foi premiada com o 

estado APPROVED pela sua 

solução de proteção endpoint 

no AV-Comparatives Business 
Security Test 2020.
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