
VISÃO GERAL

Proteção de dados para empresas de qualquer dimensão



Encriptar os dados nos endpoints
ajuda a estar em conformidade 
com os regulamentos

ESTEJA DE 
ACORDO COM AS 
REGULAMENTAÇÕES
Ao encriptar com segurança as 
suas informações pessoais ou 
as da sua empresa está mais 
protegido no caso de uma fuga 
de informação. Se os dados 
estiverem encriptados mais 
dificilmente serão apontadas 
falhas na conformidade com as 
regulamentações em vigor, como é 
exemplo, o RGPD. 

VERIFIQUE O ESTADO 
DA ENCRIPTAÇÃO 
REMOTAMENTE
A gestão remota simplifica as 
tarefas administrativas e poupa 
tempo. Tenha um controlo total 
sobre o ESET Full Disk Encryption 
através da consola de gestão 
remota da ESET. Também pode 
gerir tudo através do servidor de 
gestão baseado na cloud. Mais 
simples é impossível!

PROTEJA OS DADOS 
COM UMA SOLUÇÃO 
PODEROSA
Com as soluções de encriptação da 
ESET pode encriptar discos rígidos, 
dispositivos amovíveis, ficheiros 
individuais e email. Tudo de 
acordo com o standard FIPS 140-2 
onde está incluída a encriptação 
poderosa 256 bit AES. Tudo é feito 
com a mínima interação por parte 
do utilizador. 

Os ESET Full Disk Encryption e ESET Endpoint 
Encryption utilizam tecnologia patenteada para 

proteger os dados de todas as empresas

ESET Full Disk Encryption
Faça a gestão da encriptação total de disco em toda a sua rede a partir de 
uma consola baseada na cloud ou instalada localmente - juntamente com 
outros produtos de segurança da ESET. O ESET Cloud Administrator e o ESET 
Security Management Center permitem a implementação, ativação e a gestão 
da encriptação nos endpoints com um único clique. O Full Disk Encryption 
(FDE) encripta discos, partições e assegura que tudo o que está guardado 
num PC ou portátil está seguro, contra perdas de equipamento ou roubo. 

ESET Endpoint Encryption
Garante proteção adicional. Os utilizadores podem proteger itens individuais 
como ficheiros, pastas, dispositivos amovíveis e email. Com a encriptação de 
ficheiros e email, os dados dos utilizadores estão protegidos quando os dados estão 
em trânsito, assegurando uma colaboração segura. É também possível gerir os 
dispositivos remotamente através de uma proxy, minimizando ligações indesejadas 
e tornando o processo de gestão mais simples e seguro. 



Qual a melhor solução de 
encriptação para si?

QUANDO USAR O ESET FULL DISK 
ENCRYPTION
Gestão de todos os produtos numa única consola. 
Os administradores de TI lidam com a gestão remota 
numa base diária. O ESET Full Disk Encryption funciona 
com o ESET Cloud Administrator ou o ESET Security 
Management Center, ajudando os responsáveis a 
pouparem tempo graças à facilidade de utilização. 

A solução essencial para a conformidade. O ESET 
Full Disk Encryption protege a sua empresa da perda 
de dados e ajuda a estar em conformidade com os 
regulamentos de proteção de dados como o RGPD. ESta 
solução disponibiliza uma forma simples de encriptar 
os dados remotamente nos endpoints dos utilizadores. 

QUANDO USAR O ESET ENDPOINT 
ENCRYPTION
Proteção granular de dados. Todas as empresas têm 
dados sensíveis como listas de clientes, informações 
proprietárias e dados de vendas. O ESET Endpoint 
Encryption garante uma proteção de ficheiros 
específicos, pastas, discos virtuais ou arquivos. É ideal 
para organizações com uma política de dispositivos 
partilhada e requisitos avançados de encriptação. 

Proteção de dados em mobilidade. Com o ESET 
Endpoint Encryption não são apenas os dados arquivados 
das empresas que estão protegidos. Ao encriptar emails 
e anexos e ao restringir o acesso a dispositivos amovíveis 
para utilizadores específicos, pode proteger os dados em 
mobilidade e prevenir fugas. 

FUNCIONALIDADES

 ✓ Encriptação total de disco

 ✓ Encriptação de dispositivos amovíveis

 ✓ Encriptação de ficheiros e pastas

 ✓ Plugin para o Outlook para email

 ✓ Discos virtuais e ficheiros encriptados

 ✓ Licenciamento Por dispositivo Por utilizador

 ✓ Opções de aquisição Add-on às ESET Endpoint solutions Subscrição independente

 ✓ Disponível através de MSP




