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Por que a ESET

VBSpam+  
A ESET alcançou a 
melhor marca no 
Teste VBSpam, 
recebendo sua quinta 
certificação 
consecutiva VBSpam+. 

Melhor classificação 
no AV-Comparatives
A ESET recebeu seu 
terceiro prêmio 
consecutivo de 
melhor classificação 
do AV-Comparatives.

AV-Comparatives 
A criptografia da 
ESET superou seus 
concorrentes nas 
últimas pesquisas 
AV-Comparatives.

SE Labs 
A ESET recebeu três 
prêmios AAA e 
confirmou suas 
funcionalidades 
mais fortes – zero 
falsos positivos, 
baixo impacto na 
performance do 
sistema e 100% de 
proteção proativa.

O único vendedor com proteção que quebra recordes 

A ESET possui a maior série contínua de prêmios VB100 
para detecção de malware do que qualquer outro vendedor 
de segurança de TI. Nos sobressaímos nos testes VB100 
desde maio de 1998. Mais de 13 anos consecutivos de 
prêmios VB100, um recorde da indústria. Número total de 
prêmios: 100 até dezembro de 2016.

Ajudamos mais de 
100.000.000 de 
usuários em todo o 
mundo a aproveitar 
a tecnologia de 
maneira mais 
segura.

Pensei que fosse normal que os 
softwares de segurança 
instalados nos PCs causassem 
lentidão. Mas com a ESET é 
muito diferente. Ela faz seu 
trabalho de forma oculta, sem 
ao menos notarmos.

Hirokazu Minoguchi,  
ESpecialista da Divisão de TI da 
Mitsubishi Motors, Mitsubishi 
Motors

“64% dos clientes ESET veem retorno 
sobre o investimento (ROI) em menos de 
6 meses, 75% dentro de 9 meses

Pesquisa TechValidate com 552 usuários das soluções de segurança ESET que 
responderam a pergunta: “Por favor, estime quanto tempo levou para você 
obter um retorno sobre seu investimento com as soluções de segurança da 
ESET?”. Fonte: http://www.techvalidate.com/product-research/eset-security-
solutions/charts/3DB-C32-72B.

0–3 meses: 36%

4–6 meses: 28%

7–9 meses: 11%

10–12 meses: 19%

13–18 meses: 3%

18 meses ou mais: 3%
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2. Fica leve em seu sistema

Nossas soluções são construídas com baixo uso da memória do 
sistema, o que as tornam apropriadas para um hardware mais 
velho, economizando custos relacionados a TI nas atualizações de 
hardware. Adicionalmente, as atualizações do programa são 
pequenas e podem ser baixadas a partir de um servidor espelho 
central.

3. Fácil de gerenciar

Fácil de instalar, configure e gerencie seu software de segurança a 
partir de um único console. Apenas uma pessoa, usando o ESET 
Remote Administrator (nosso console web), pode supervisionar 
toda a sua segurança de TI. Além disso, o Administrado de Licenças 
ESET, também acessível via console de web, permite que você 
visualize e gerencie todas as suas licenças com custo-benefício, em 
tempo real, a partir de um único lugar.

Se seu negócio está apenas começando ou já é estabelecido, há algumas coisas que você deve esperar de um software de segurança 
que você usa diariamente. Na ESET, sentimos que rodar um software de segurança no ambiente corporativo deve ser fácil e simples. 
É por isso que nós criamos as Soluções Corporativas ESET, a combinação perfeita para sua empresa com 25+ lugares – utilizando 30 
anos de experiência pioneira na indústria anti-malware.

3 Grandes razões para escolher as Soluções Corporativas ESET

eset endpoint protection standard

eset secure enterprise
eset secure business
eset endpoint protection advanced

SEGURANÇA
PARA CELULAR

GERENCIAMENTO 
REMOTO

SEGURANÇA PARA
VIRTUALIZAÇÃO PARA endpoint

antÍvirus
PARA gateWay
seGURANÇASEGURANÇA

DE ARQUIVO

1. Simples e Direta

Com as Soluções Corporativas ESET você pode misturar e 
combinar a proteção endpoint de acordo com suas necessidades 
atuais, instalando-a em uma variedade de plataformas 
(Windows, Mac, Linux e Android) e aparelhos: computadores, 
smartphones, tablets e servidores.

Ache a solução certa para você

PARA endpoint
SEGURANÇA

PARA e-MAIL
SEGURANÇA
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Por favor, note que a funcionalidade varia de acordo com o sistema 
operacional.
Por favor, visite www.eset.com.br para mais informações.

Segurança para Endpoint

ESET Endpoint Security para Windows

ESET Endpoint Security para macOS

Endpoint Antivírus

ESET Endpoint Antivirus para Windows

ESET Endpoint Antivirus para macOS

ESET NOD32 Antivirus Business Edition para Linux Desktop

Segurança para Celular

ESET Endpoint Security para Android

ESET Mobile Device Management para Apple iOS

Segurança para Virtualização

ESET Virtualization Security for VMware NSX

ESET Virtualization Security for VMware vShield

ESET Shared Local Cache

O ESET Endpoint Security entrega todo os benefícios do ESET Endpoint Antivírus, 
mais Firewall bidirecional, controle de web, proteção contra botnet e mais. Com 
esta solução, você tem a opção de instalar ou o ESET Endpoint Security ou o ESET 
Endpoint Antivírus em endpoints individuais – rodando em Windows ou macOS – 
à sua escolha.

Fornece proteção antivírus e antispyware robusta, mesmo seus endpoints 
rodando em Windows ou macOS. Nossa ferramenta anti-phishing premiada 
protege informações sensíveis da empresa, como nomes de usuários e senhas, 
contra falsos sites. Outras tecnologias avançadas dentro da ferramenta incluem 
Escaneamento na Nuvem, Controle do Aparelho e mais.

A tecnologia de detecção proativa NOD32, que é otimizada para plataformas de 
celular, entrega proteção em tempo real para blindar todos os seus aplicativos e 
arquivos nos aparelhos Android, e inclui Anti-Phishing e Controle de Aplicativos. 
Para os aparelhos iOS, você pode determinar e restringir configurações 
remotamente para aumentar a segurança de sua frota de celulares iOS. O Anti-
Furto permite que você bloqueie/desbloqueie o celular remotamente ou limpe os 
dados, tanto dos aparelhos Android quanto dos iOS.

Mesmo que você use a VMware ou outra solução de virtualização, você pode 
contar com a solução da ESET para manter suas máquinas virtuais seguras. Com o 
ESET Shared Local Cache e a proteção do produto de segurança ESET baseado em 
agente, você pode melhorar significativamente a velocidade do escaneamento.
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Segurança de Arquivo

ESET File Security para Microsoft Windows Server 

ESET File Security para Microsoft Windows Server Core 

ESET File Security para Linux / FreeBSD

Segurança de E-mail

ESET Mail Security para Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security para IBM Lotus Domino 

ESET Mail Security para Linux / FreeBSD 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition para Kerio Connect

Segurança de Gateway
ESET Gateway Security para Linux / FreeBSD 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition para Kerio Control

Remote Management

ESET Remote Administrator

ESET Remote Administrator VM for Microsoft Azure

A proteção Antivirus e Antispyware elimina todo os tipos de ameaças, incluindo 
vírus, rootkits, worms e spyware. O Escaneador de Memória Avançado monitora o 
comportamento de processos maliciosos, enquanto que o Escaneamento na 
Nuvem opcional assegura performance e detecção ainda melhores. 

Construído usando a comprovada tecnologia ESET NOD32, as soluções da ESET 
para seus servidores de e-mail de missão crítica filtram spam e malware antes que 
eles possam alcançar a caixa de entrada dos usuários. O ESET Mail Security é bem 
adequado para complementar a segurança de sua rede, proporcionando uma 
primeira linha de defesa essencial.

Protege gateways HTTP e FTP contra vírus conhecidos e emergentes, worms, 
spam e outras ameaças de internet. Tendo como destaque um baixo uso de 
memória do sistema, as soluções ESET Gateway Security são apropriadas para 
sistemas que lidam com grandes quantidades de dados diariamente.

Se você estiver rodando endpoints Windows, mac ou Linux, ou mesmo máquinas 
virtuais e smartphones, você pode gerenciar a segurança da empresa a partir de 
um único ponto. Instale o software de segurança remotamente e tenha uma visão 
geral de sua segurança de rede imediatamente.
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