
Proteção multicamada para a sua empresa



Proteja os computadores, portáteis e dispositivos móveis da sua empresa 
com produtos de segurança geridos a partir de uma consola de gestão 
baseada na nuvem.  

• A consola ESET PROTECT facilmente acessível melhora o TCO de gestão 
de segurança. 

• Gestão remota de painel único para visibilidade de ameaças, utilizadores 
e itens em quarentena. 

• Endpoints e dispositivos móveis empresariais são protegidos através de 
tecnologia multicamada avançada, incluindo segurança de servidor de 
ficheiros, agora com proteção bancária segura. 

• Segurança endpoint melhor da classe, utilizando a abordagem por 
camadas verificada da ESET (combinando o melhor de todos os mundos: 
reputação baseada na nuvem, aprendizagem automática e inspeção de 
comportamento aprofundada). 

• Proteção endpoint premiada combina as mais recentes técnicas de 
aprendizagem automática com décadas de experiência humana.

TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO ENDPOINT 
MULTICAMADA

O ESET Endpoint Security fornece múltiplas camadas de 
proteção e consegue detetar malware antes, durante e depois 
da execução. Aprendizagem automática, estatísticas de 
comportamento avançadas, big data e experiência humana 
trabalham em equilíbrio dinâmico para otimizar o desempenho, 
deteção e falsos positivos.

• Proteção contra ransomware

• Bloqueio de ataques visados

• Prevenção de fuga de dados

• Paragem de ataques sem ficheiros

• Deteção de ameaças persistentes avançadas

CONSOLA DE GESTÃO REMOTA BASEADA NA 
NUVEM

A ESET PROTECT é uma ferramenta de gestão de segurança de 
rede remota multifuncional baseada na nuvem para produtos 
de segurança empresarial ESET ao longo de todos os sistemas 
operativos. Permite implementação de segurança com um 
só clique e oferece visibilidade de rede sem a necessidade de 
comprar ou manter hardware adicional, reduzindo o custo total 
de propriedade.

• Configuração e implementação em minutos

• Sem necessidade de hardware ou software adicional

• Ponto único de gestão de segurança de rede

• Acessível de forma segura a partir de um web browser em 
qualquer lugar

• Consola Baseada na Nuvem 
• Plataforma de Proteção Endpoint

Segurança digital com orçamento reduzido? O ESET PROTECT 
Entry On-prem está disponível com a instalação local da consola 
de gestão



Todas as soluções endpoint da ESET são geridas a partir de uma consola na nuvem de painel 
único, ESET PROTECT, garantindo uma visão completa da sua rede.



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

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