DESCRIÇÃO GERAL
DA SOLUÇÃO

Uma consola na nuvem com um painel de
controlo único que oferece visibilidade, gestão
e informação para todos os SOs

O que é uma
consola de
gestão de
segurança de
endpoint?

A ESET PROTECT é uma consola na nuvem,
oferecida como serviço, que garante a
visibilidade em tempo real para endpoints
dentro e fora das instalações, bem
como relatórios completos e gestão de
segurança para todos os SOs.
É um painel de controlo único global
para as soluções de segurança da ESET
implementadas na rede. Permite controlar as
camadas de prevenção, deteção e resposta
de endpoint em todas as plataformas, com
suporte para computadores de secretária,
servidores, máquinas virtuais e até dispositivos
móveis geridos.

Porquê a gestão
de segurança de
endpoint?
VISIBILIDADE

GESTÃO

RELATÓRIOS

As ameaças zero-day e persistentes
avançadas, os ataques direcionados e
os botnets são grandes preocupações
para as indústrias em todo o mundo. A
visibilidade destas ameaças em tempo
real é extremamente importante para
que a equipa de TI possa responder
prontamente e reduzir qualquer
risco que se possa ter desenvolvido.
Devido à contínua importância que
as empresas dão à mobilidade dos
seus funcionários, a visibilidade
é necessária não só dentro das
instalações mas também fora delas.

O cenário da cibersegurança atual
está em constante evolução, com
novos métodos de ataque e ameaças
inéditas. Sempre que ocorre um
ataque ou uma violação de dados,
as organizações geralmente ficam
surpreendidas por alguém ter
ultrapassado as suas defesas ou nem
sequer se apercebem de que o ataque
ocorreu. Após a descoberta de um
ataque, as organizações podem optar
por executar tarefas específicas nos
dispositivos, como análises. Esta
situação pode levar as organizações
a alterar completamente as políticas
de configuração para aumentar a
proteção contra ataques futuros.

Além da obrigação de cumprir os
regulamentos de conformidade de
dados, a maioria das organizações
tem os seus próprios requisitos
internos para os relatórios. Todas
as organizações têm relatórios que
têm de ser gerados em intervalos
programados e fornecidos às partes
relevantes ou armazenados para
utilização futura.

A ESET PROTECT disponibiliza
informações atualizadas para
informar a equipa de TI sobre o
estado de todos os endpoints,
quer se encontrem dentro ou fora
das instalações. Também fornece
visibilidade para todos os sistemas
operativos que uma empresa possa
ter e não apenas de um número
limitado. Na maioria dos casos, a
visibilidade também é otimizada
para apresentar informações ao nível
do dispositivo, como inventários de
hardware ou software, para garantir a
melhor perceção da situação.

A ESET PROTECT inclui políticas
predefinidas que são poderosas e
inteligentes, mas também permite
que as organizações ajustem as
políticas ou configurações dos
produtos de segurança de endpoint
a qualquer momento. Além disso, é
possível automatizar as tarefas para
poupar tempo aos administradores
de TI, que já não têm de as executar
manualmente em cada computador
individual.

A ESET PROTECT permite gerar
relatórios em intervalos programados
e guardá-los em pastas específicas,
ou enviá-los diretamente por correio
eletrónico a alguém que os tenha
pedido. Existem dezenas de modelos
de relatório úteis, que podem ser
utilizados de forma imediata ou
personalizados para disponibilizar ao
solicitante aquilo de que precisa. Este
processo é fundamental para poupar
tempo aos administradores de TI no
trabalho intenso associado à criação
contínua de relatórios.

“A principal vantagem do ESET é que todos os
utilizadores estão numa única consola e podemos
gerir e rever devidamente o seu estado de segurança.”
— Jos Savelkoul, Líder de Equipa do Departamento de TCI;
Hospital de Zuyderland, Países Baixos, mais de 10.000 postos
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A diferença
da ESET
DA PREVENÇÃO À
RESPOSTA
A ESET PROTECT combina a gestão
de várias soluções de segurança da
ESET numa consola única. Da
prevenção à deteção e resposta a
ameaças, estas soluções abrangem
toda a sua organização num
método multicamada
para garantir o melhor nível de
proteção.

CORREÇÃO DE
INCIDENTES COM UM
CLIQUE
No painel principal, um
administrador de TI pode avaliar
rapidamente a situação e
responder aos problemas. Com
um único clique, é possível realizar
ações como criar uma exclusão,
enviar ficheiros para análise
complementar ou iniciar uma
análise. É possível fazer exclusões
através do nome, URL ou hash da
ameaça, ou de uma combinação
destes identificadores.

RBAC AVANÇADO
Com início no acesso protegido por
MFA, a consola é equipada com
um sistema de controlo de acesso
com base na função (RBAC). Pode
atribuir os administradores e os
utilizadores da consola a ramos
específicos da rede, grupos de
objetos e especificar conjuntos de
autorizações com um elevado grau
de granularidade.

SISTEMA DE
NOTIFICAÇÃO
TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEL
O sistema de notificação inclui um
editor completo com apresentação
visual das definições, que lhe
permite realizar a configuração
completa das notificações
para receber alertas sobre as
informações exatas das quais
pretende ser notificado.

RELATÓRIOS
DINÂMICOS E
PERSONALIZADOS
A ESET PROTECT faculta mais
de 170 relatórios integrados
e permite-lhe criar relatórios
personalizados de mais de 1000
pontos de dados. Desta forma,
as organizações podem criar
relatórios com a aparência e a
funcionalidade pretendidas. Depois
de criados, os relatórios podem ser
configurados para serem gerados e
enviados por e-mail em intervalos
programados.

ESTRUTURA DE
AUTOMATIZAÇÃO
Os grupos dinâmicos podem
ordenar os computadores com
base no estado atual do dispositivo
ou nos critérios de inclusão
definidos. Em seguida é possível
configurar tarefas para ativar
ações como análises, alterações
de políticas ou instalação/
desinstalação de software com
base nas mudanças dinâmicas da
filiação nos grupos.

SUPORTE PARA
VDI TOTALMENTE
AUTOMATIZADO
É utilizado um algoritmo completo de
deteção de hardware para determinar
a identidade da máquina com base
no seu hardware. Esta funcionalidade
possibilita a recriação de imagens
e a clonagem automatizadas
de ambientes de hardware não
persistentes. Por conseguinte, o
suporta para VDI da ESET não requer
interação manual e é totalmente
automatizado.

COMPROVADO E
FIDEDIGNO
A ESET está no setor de segurança
há mais de 30 anos e continua a
desenvolver a sua tecnologia para
estar sempre um passo à frente das
ameaças mais recentes. Foi assim que
conquistámos a confiança de mais
de 110 milhões de utilizadores em
todo o mundo. A nossa tecnologia é
constantemente examinada e validada
por agentes de teste independentes,
que demonstram a elevada eficácia
da nossa abordagem para impedir as
ameaças mais recentes.

PREPARADO PARA MSP
Se for um Fornecedor de serviços
geridos (MSP) que trata das redes dos
seus clientes, vai apreciar os recursos
completos de multiutilização da ESET
PROTECT.
As licenças MSP são detetadas e
sincronizadas automaticamente
com o servidor de licenciamento, e
a consola permite-lhe realizar ações
avançadas como instalar/remover
qualquer aplicação de terceiros,
executar scripts, comandos remotos,
criar listas de processos em execução,
configurações de HW, etc.

“Uma empresa excecional, com um excelente um
apoio técnico, que fornece uma proteção sólida
contra ameaças e uma gestão centralizada.”
— Dave, Diretor de TI, Deer Valley Unified School District, EUA,
mais de 15.500 postos

Não está numa
consola na nuvem?
Isto vai ajudá-lo a
decidir.
POUPE COM UM CUSTO TOTAL DE
PROPRIEDADE (TCO) MAIS REDUZIDO
Ao decidir se vai optar por migrar da consola de
segurança local, a nuvem pode parecer dispendiosa
à primeira vista. Mas reflita melhor: deixará de ter
de manter um servidor e de perder tempo com
atualizações, patches ou reinicializações frequentes. Já
para não falar em licenças e cópias de segurança, que
fazem com que a consola na nuvem seja um melhor
negócio a curto prazo.

COMECE EM POUCOS MINUTOS
Com uma consola na nuvem, o tempo necessário para
garantir a proteção é consideravelmente inferior. Deixa
de ser necessário gastar recursos enquanto espera pela
instalação dos componentes, e nem sequer é preciso
agendar a instalação num servidor. Basta abrir a sua
conta com a ESET e adicionar todos os endpoints que é
preciso proteger: tão simples quanto isso.

TEM SEMPRE A VERSÃO MAIS
RECENTE
Deixe a atualização da consola connosco. Faremos
tudo em segundo plano e poderá sempre contar com
a versão mais recente, com os componentes mais
recentes. Desta forma, a sua organização poderá tirar
partido dos recursos mais recentes e os administradores
poderão desfrutar das melhorias mais recentes ao nível
da experiência do utilizador diretamente do nosso
plano.

LIGUE-SE A QUALQUER HORA, EM
QUALQUER LUGAR
O seu browser favorito é tudo o que precisa. É verdade
que já é possível aceder desta forma à maioria das
consolas presentes nas instalações. Porém, com a
nuvem deixam de ser necessárias exclusões de firewall
ou configurações de VPN complicadas. Também poderá
confiar na robusta infraestrutura de nuvem para garantir
o maior tempo de atividade possível.

RESOLVA OS PROBLEMAS MAIS
RAPIDAMENTE
Na consola de nuvem, os especialistas da ESET poderão
prestar um apoio técnico ou garantir uma resolução
de problemas mais eficaz, se for necessário — algo que
é garantido pelo simples facto de não haver perda de
tempo a descobrir qual é a versão que está a utilizar,
porque estará sempre a utilizar a mais recente.

Use cases
Ransomware
Um utilizador abre um e-mail malicioso quer contém
uma nova forma de ransomware.

SOLUÇÃO

✓ O departamento de TI recebe uma notificação

por e-mail e do seu SIEM relativamente a uma
nova ameaça que foi detetada num determinado
computador.

✓ É iniciada uma análise com um único clique no

Programadores
de código
Os programadores que trabalham com código nos seus
computadores de trabalho podem ter tendência para
criar falsos positivos devido à compilação de software.

SOLUÇÃO

✓ O departamento de TI recebe uma notificação por
e-mail e do seu SIEM relativamente a uma nova
ameaça que foi encontrada.

computador infetado.

✓ O ficheiro é enviado para a ESET Dynamic Threat

✓ A notificação indica que a ameaça veio do
computador de um programador.

Defense com outro clique.

✓ Após a confirmação de que a ameaça foi contida, os
avisos apresentados na consola do ESET PROTECT
são apagados automaticamente.

✓ Com um clique, o ficheiro é enviado para a ESET
Dynamic Threat Defense para confirmar que o
ficheiro não é malicioso

✓ Também com um clique, o departamento de TI aplica
uma exclusão no local para evitar a apresentação de
futuros falsos positivos nesta pasta.

ESET PROTECT dashboard—
visão geral de incidentes

Implementações
de VDI
Os ambientes de hardware não persistentes
requerem normalmente uma interação manual de um
departamento de TI e criam pesadelos de geração de
relatórios e visibilidade.

SOLUÇÃO

✓ Após a implementação de uma imagem mestre

nos computadores já presentes no ESET PROTECT,
os computadores continuarão a comunicar
com a instância anterior, apesar da imagem
completamente nova do sistema.

✓ As máquinas que voltam ao estado inicial no fim de
um turno de trabalho não irão provocar máquinas
duplicadas e, em vez disso, serão associadas a um
único registo.

✓ Na implementação de imagens não persistentes,

pode criar uma imagem que inclui o agente, para
que, sempre que for criada uma nova máquina
com outra identificação de hardware, esta crie
automaticamente novos registos no ESET PROTECT.

Inventário de
hardware e
software
As organizações têm de saber qual é o software que
está instalado em cada computador, bem como a idade
de cada computador.

SOLUÇÃO

✓ Veja cada peça de software instalada, incluindo o
número da versão, no registo do computador.

✓ Veja todos os detalhes do hardware do computador,
como o dispositivo, fabricante, modelo, número de
série, processador, RAM, espaço em disco rígido e
muito mais.

✓ Execute relatórios para ter uma visão mais holística
de uma organização, para poder tomar decisões
orçamentais sobre as atualizações do hardware
nos próximos anos com base nas marcas e modelos
atuais.

Correção de software
As organizações precisam de saber quando um software
não aprovado é instalado, e de corrigir o software
posteriormente.

✓ Configure uma tarefa de desinstalação de software
no consola da ESET PROTECT para que seja
executada automaticamente quando um

computador cumprir os critérios do grupo dinâmico.

SOLUÇÃO

✓ Configure um grupo dinâmico dentro da ESET

PROTECT para procurar um software indesejado
específico.

✓ Crie uma notificação para alertar o departamento de
TI quando um computador cumprir este critério.

✓ Configure uma notificação de utilizador que

aparecerá automaticamente no ecrã do utilizador a
indicar que este cometeu uma violação de instalação
de software ao instalar o software em questão.

O suporte

A ESET PROTECT
pode ser
instalado em
Windows, Linux
ou implementado
como Dispositivo
Virtual.

multiutilização
e os inícios de
sessão seguros 2FA
possibilitam uma
integração completa
das responsabilidades
em grandes equipas
empresariais.

“A segurança gerida de forma centralizada para
todos os endpoints, servidores e dispositivos móveis
foi uma grande vantagem para nós.”
— Diretor de TI, Diamantis Masoutis S.A., Grécia,
mais de 6.000 postos

Características
técnicas
PAINEL DE CONTROLO ÚNICO

COMPLETAMENTE MULTIUTILIZADOR

Todos os produtos de endpoint da ESET podem ser
geridos a partir de uma única consola ESET PROTECT.
Isto inclui estações de trabalho, dispositivos móveis,
servidores e máquinas virtuais, e os seguintes sistemas
SOs: Windows, macOS, Linux e Android.

É possível criar vários utilizadores e grupos de
autorizações para permitir o acesso a uma parte
limitada da consola da ESET PROTECT. Isto possibilita

FULL DISK ENCRYPTON (FDE)
O Full Disk Encryption é nativa no ESET PROTECT e faz
a gestão da encriptação de dados em endpoints
Windows e Mac (FileVault), melhorando a segurança
dos dados e ajudando as organizações a resolver o
problema de conformidade com a regulamentação de
dados.

SANDBOX NA NUVEM
O suporte para sandbox na nuvem melhora em grande
medida a deteção de ameaças zero-day, como o
ransomware, através da análise rápida de ficheiros
suspeitos na poderosa sandbox na nuvem da ESET.

INVENTÁRIO DE HARDWARE/
SOFTWARE
A ESET PROTECT apresenta informações não só sobre
aplicações de software instaladas numa organização
como também sobre o hardware que está instalado.

uma integração total das responsabilidades em grandes
equipas empresariais.
Trata-se de uma funcionalidade que lhe permite fazer
muito mais a partir de um único local, ao agrupar
os computadores de forma dinâmica com base em
características como a marca, modelo, sistema
operativo, processador, RAM, espaço no disco rígido e
muitas outras.

CONTROLO GRANULAR DE POLÍTICA
As organizações podem configurar várias políticas para
o mesmo computador ou grupo, e podem hierarquizar
políticas para as autorizações herdadas. Além disso,
as organizações podem configurar as definições das
políticas como configuráveis pelo utilizador, para que
seja possível bloquear um determinado número de
definições para os utilizadores finais.

SUPORTE PARA SIEM E SOC
A ESET PROTECT suporta integralmente as ferramentas
SIEM e permite gerar todas as informações de registo
nos formatos geralmente aceites JSON ou LEEF, o que
possibilita a integração com Centros de Operações de
Segurança (SOC).

Painel da ESET PROTECT

PRETENDE ALOJAR A CONSOLA NAS
INSTALAÇÕES?
Para algumas organizações, o alojamento do
software em instalações próprias é um requisito por
vários motivos internos ou legais. Além da consola
na nuvem, o ESET PROTECT está disponível como
solução de instalação local com todos os recursos para
implementações em instalações próprias.

INSTALAÇÃO FLEXÍVEL
A ESET PROTECT pode ser instalado em Windows, Linux
ou através de um Dispositivo Virtual. Após a instalação,
toda a gestão é efetuada através da consola na Web, que
proporciona um acesso e uma gestão fáceis a partir de
qualquer dispositivo ou sistema operativo.

SUPORTE PARA EDR*
Para melhorar ainda mais a perceção situacional e
obter visibilidade na rede, o ESET PROTECT suporta a
nossa solução de EDR (deteção e resposta de endpoint),
o ESET Enterprise Inspector. O EEI é multiplataforma
(Windows e macOS), inclui pesquisa e eliminação
avançadas de ameaças e pode ser totalmente integrado
no seu Centro de Operações de Segurança.
*O suporte para EDR está disponível apenas para
implementações do ESET PROTECT nas instalações

Os próximos
passos
Comece agora o

Como comprar:
Basta adquirir
qualquer uma
das soluções
para empresas
diretamente no
nosso website
dedicado.

teste de 30 dias
Desbloqueie o seu
teste gratuito de 30
dias para testar a
solução totalmente
funcional, incluindo
a proteção para
endpoints.

Migração através da consola da ESET on-premise:

Utiliza atualmente a consola ESET on-premise?
Contacte um parceiro ESET na sua área para o
ajudar com a migração.

Sobre a ESET
Ao longo de mais de 30 anos, a ESET®
tem vindo a desenvolver software e
serviços de segurança de TI líderes da
indústria, garantindo uma proteção
imediata e abrangente contra as ameaças
de cibersegurança em constante
evolução enfrentadas por empresas e
consumidores de todo o mundo.

A ESET é uma empresa privada. Sem
dívidas nem empréstimos, temos
liberdade para fazer aquilo que é preciso
para garantir a melhor proteção de
todos os nossos clientes.

A ESET EM NÚMEROS

110m+

400k+

de utilizadores
clientes
em todo o
empresariais
mundo

200+

países e
territórios

13

centros globais
de investigação e
desenvolvimento

ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES

protegida pela ESET desde 2017

protegido pelo ESET desde 2016

mais de 14.000 endpoints

mais de 9.000 endpoints

protegido pelo ESET desde 2016

Parceiro de segurança de ISP desde 2008

mais de 4.000 caixas de correio

base de 2 milhões de clientes
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Porquê
escolher a ESET
A ESET cumpre a norma ISO/IEC 27001:2013, uma norma de segurança reconhecida
e aplicável internacionalmente na implementação e gestão da segurança da
informação. A certificação é assegurada pela entidade de certificação credenciada
independente SGS, e comprova a total conformidade da ESET com as melhores
práticas da indústria.

PRÉMIOS DA ESET

RECONHECIMENTO DE ANALISTAS

A ESET foi nomeada como
única Desafiadora no 2019
Gartner Magic Quadrant para
Plataformas de Proteção de
Endpoint pelo segundo ano
consecutivo.

A ESET foi classificada
como Strong Performer no
Forrester Wave(™): Endpoint
Security Suites, 3.º trimestre
de 2019.

A ESET foi classificada como
“Top Player” no relatório Radicati
Endpoint Security de 2019 de
acordo com dois critérios principais:
funcionalidade e visão estratégica.

Gartner Inc, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook, Lawrence Pingree, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, Paul Webber, 20 de
agosto de 2019. Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nas suas publicações de pesquisa. Os estudos da Gartner consistem nas
opiniões da organização de estudos da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de facto. A Gartner isenta-se de todas as garantias, expressas ou
implícitas, com relação a este estudo, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
A Gartner Peer Insights é uma plataforma gratuita de análise e classificação por pares concebida para os decisores de software e serviços empresariais. As análises
passam por um processo rígido de validação e moderação para garantir a autenticidade das informações. As análises Gartner Peer Insights são opiniões subjetivas
de utilizadores finais individuais com base nas suas próprias experiências e não representam as opiniões da Gartner nem das suas afiliadas.

