Estudo de caso ESET®

Segurança Móvel:
Personalizada para um cliente de telecom
“O profissionalismo dos engenheiros da ESET e sua disposição para ajudar com a
personalização e implementação da Edição Telekom do ESET Mobile Security confirma que
tomamos uma boa decisão ao selecionar essa solução de segurança para nossos consumidores.”
Peter Terpák, Segmento de Massa PMM Gerente Sênior na Slovak Telekom.

SOBRE A SLOVAK TELEKOM

A SOLUÇÃO: ESET MOBILE SECURITY

Membro do grupo multinacional Deutsche Telekom, a Slovak
Telekom é a maior operadora de multimídia da Eslováquia. A
empresa oferece um portfólio abrangente de serviços de voz,
dados e TV fornecidos por redes fixas e móveis.

O profissionalismo dos engenheiros da ESET e sua disposição para
ajudar com a personalização e implementação da Edição Telekom
do ESET Mobile Security confirma que tomamos uma boa decisão
ao selecionar essa solução de segurança para nossos consumidores.
Mas o melhor depoimento é a excelente avaliação do aplicativo no
Google Play e o crescente número de usuários ativos.

A NECESSIDADE DO NEGÓCIO
• Fornecer Segurança Móvel como uma opção de
serviço com valor adicionado para os clientes

Country: Slovakia

www.telekom.sk
Product:
ESET Mobile Security

BENEFÍCIOS PARA OS CLIENTES DA
SLOVAK TELEKOM
•
•
•
•

Ativação fácil em um clique
Faturamento mensal (como parte dos
pagamentos regulares)
Recuperação fácil de senhas esquecidas
Navegação e download de aplicativos mais
seguros

Peter Terpák, Segmento de Massa PMM Gerente Sênior na
Slovak Telekom.

• Ganhar vantagem competitiva ao diferenciar sua
oferta de produto em um mercado competitivo
• Proteger telefones celulares contra perda ou roubo e
proteger os dados do dispositivo contra malware.

Sobre a ESET: a ESET é uma empresa de segurança de TI sediada na Eslováquia fundada em 1992 e com sede na Bratislava. A empresa tem presença global com centros
de distribuição regional em San Diego (EUA), Buenos Aires (Argentina) e Cingapura; a ESET tem escritórios em São Paulo (Brasil) e Praga (República Checa).

www.eset.com

Indústria:
Telecomunicações

BENEFÍCIOS PARA A SLOVAK TELEKOM
•
•
•
•
•

Fluxo de receita adicional
Dispositivos protegidos e clientes satisfeitos
Fácil implementação e gestão
Opções de personalização
Diferenciação competitiva melhora a imagem
da marca

