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Baixos custos 

Proteção Interna ao 
Acesso de Dados

PROBLEMA 
Precisamos gerenciar o acesso 

de dados online e off-line, mas 

ferramentas dedicadas são 

caras, precisam de 

gerenciamento adicional e 

aumentam as exigências do 

endpoint.

SOLUÇÃO
Proteção Interna ao Acesso de 

Dados. O ESET Endpoint 

Security vem com Anti-

phishing interno, Controle de 

Equipamento, Controle de Web, 

Firewall e outras 

funcionalidades para cobrir 

essas exigências de segurança.

BENEFÍCIO
Não é necessário pagar e 

manter ferramentas dedicadas 

ou atualizar seu hardware para 

executá-las. 



Baixos custos  

ESET License Administrator 

PROBLEMA
Nosso orçamento de TI é 

constantemente examinado e os 

custos precisam ser atribuídos de 

forma precisa. Mas é difícil manter 

o controle de quantas licenças

estamos usando ou se estamos 

pagando por muitas. 

SOLUÇÃO
Administrador de Licenças ESET. 

Nosso novo administrador de 

licenças lida com todas as licenças 

de forma transparente em um lugar 

– de onde você possa combiná-las,

delegá-las e gerenciá-las

centralmente, em tempo real.

BENEFÍCIO
Você tira o máximo de suas 

licenças, sem desperdícios. Seu 

departamento de TI pode planejar 

e gerenciar melhor os recursos. 



Baixos custos

Duplo Fator de Autenticação

PROBLEMA
Os sistemas de autenticação de 

duplo fator são caros. Eles 

precisam de estrutura e 

hardware dedicados e a 

instalação e a configuração são 

caras e consomem muito tempo.

SOLUÇÃO
Autenticação de Segurança ESET. 

Nossa solução para celular com 

senha descartável e autenticação 

de duplo fator (2FA OTP) é fácil de 

instalar e pode ser configurada em 

apenas 10 minutos.

BENEFÍCIO
Nenhum outro hardware é 

necessário – você precisa usar

apenas seu celular para gerar 

uma senha única. A 

Autenticação de Segurança ESET 

é fácil de instalar e utilizar na 

sua infraestrutura de rede atual. 



Baixos Custos 

Segurança para Celulares

PROBLEMA
O gerenciamento de aparelhos 

de celular (MDM) remete aos 

muitos desafios do BYOD, mas é 

caro e complexo para instalar e 

representa ainda uma outra 

ferramenta de gerenciamento. 

SOLUÇÃO
Com o ESET Endpoint Security 

para Android, você mantém o 

controle de todos os seus 

aparelhos através do 

Administrador Remoto ESET. 

BENEFÍCIO
Não é necessário uma ferramenta cara 

de gerenciamento de aparelhos de 

celular (MDM). Com o Administrador 

Remoto ESET, você pode gerenciar a 

segurança dos aparelhos juntamente 

com os desktops e servidores de 

segurança. 



Baixos custos 

Suporte de Virtualização

PROBLEMA 
Nós estamos virtualizando nossa rede 

e estamos com medo de que o sistema 

seja degradado pelo escaneamento 

antivírus simultâneo de múltiplas 

máquinas virtuais e preocupados com 

a performance geral das soluções anti-

malware nessas máquinas (VMs). 

SOLUÇÃO
O Suporte de Virtualização ESET 

com Cache Local Compartilhado 

previne o escaneamento dos 

mesmos arquivos nas máquinas 

virtuais. Além disso, uma solução 

sem agente está disponível para 

plataformas que suportam essa 

abordagem.

BENEFÍCIO
Suas máquinas virtuais rodam 

mais rápido porque a solução anti-

malware da ESET não causa 

lentidão. Quando elas rodam com 

a ESET, não há necessidade de 

atualizar seu hardware para 

compensar uma performance 

degradada da máquina virtual. 



FUNCIONALIDADES 
PARA CELULAR 



Funcionalidades para celular

Proteção Interna ao 
Acesso de Dados
PROBLEMA
Precisamos gerenciar o acesso 

de dados da força de trabalho

móvel (a sites, conexões,

aparelhos off-line) e ter regras 

tão estritas quanto as aplicadas

dentro da empresa. 

SOLUÇÃO
Proteção Interna ao Acesso de 

Dados. O ESET Endpoint 

Security vem com Anti-phishing 

interno, Controle de 

Equipamento, Controle de Web, 

Firewall e outras funcionalidades 

para cobrir essas exigências de 

segurança. 

BENEFÍCIO
As comunicações e dados

online e off-line da sua força de

trabalho móvel ficam seguras o

tempo todo, mesmo fora da 

rede de sua empresa.



Duplo Fator de Autenticação

PROBLEMA
Nós precisamos ter certeza de que 

apenas usuários autorizados 

poderão acessar nossos sistemas 

remotamente.

SOLUÇÃO
Autenticação de Segurança ESET. 

Nossa solução para celular com 

senha descartável e autenticação 

de duplo fator (2FA OTP) é fácil de 

instalar e pode ser configurada em 

apenas 10 minutos.

BENEFÍCIO
Apenas usuários autorizados 

poderão acessar dados sensíveis.

Funcionalidades para celular



Funcionalidades para celular

Segurança para celulares

PROBLEMA
Nossa força de trabalho móvel usa 

os celulares da empresa, mas eles 

têm que ficar livres de malware. Nós 

também precisamos manter o 

controle se eles forem perdidos e 

fazer cumprir as políticas da 

empresa para aplicativos.

SOLUÇÃO
O ESET Endpoint Security para 

Android permite que seus 

administradores fiquem com o 

controle de todos os aparelhos, sem 

precisar de uma ferramenta de 

gerenciamento de aparelhos de 

celular dedicada, ao usar o 

Administrador Remoto ESET. 

BENEFÍCIO
Mantenha o controle de seus 

aparelhos, proteja-os contra 

perda e blinde os dados neles 

contidos imediatamente. 



Funcionalidades para celular

Criptografia 

PROBLEMA
Nossa força de trabalho móvel 

envia e recebe dados sensíveis. E 

se os dados caíssem em mãos 

erradas ou se o laptop fosse 

perdido ou roubado?

SOLUÇÃO
A criptografia ESET é 

caracterizada por ser uma 

solução de criptografia fácil de 

instalar e gerenciar e escalável de 

acordo com suas necessidades. 

BENEFÍCIO
A criptografia ESET mantém os 

dados da sua empresa seguros, 

mesmo que eles caiam em mãos 

erradas. 



Funcionalidades para celular

Automação por Agente 

PROBLEMA
E se alguém de nossa força de 

trabalho móvel encontrar um 

problema de segurança em seu 

laptop quando não houver conexão 

com a ferramenta de 

gerenciamento remoto? O laptop 

estará seguro?

SOLUÇÃO
Automação por agente.  Todas as 

tarefas são rodadas por um agente 

independente diretamente no 

laptop, mesmo sem conectividade 

com o Administrador Remoto ESET. 

Os resultados (logs) são então 

sincronizados quando houver 

conexão.

BENEFÍCIO
Ações são tomadas para 

assegurar que o mais alto nível de 

segurança seja mantido para sua 

força de trabalho móvel em todos 

os momentos, onde quer que eles 

estejam.



EXCELENTE 
USABILIDADE



Excelente usabilidade

Baixa Demanda do Sistema

PROBLEMA 

As soluções de segurança de TI 

causam lentidão em nossos 

computadores e em nosso pessoal 

também, levando a reclamações 

dos usuários. 

SOLUÇÃO
A ESET é famosa por sua baixa 

demanda nos sistemas. Todos os 

nossos produtos são otimizados 

para assegurar que sejam rodados 

com alta velocidade, como 

confirmado por testes 

independentes.

BENEFÍCIO
Seus computadores não rodam 

com lentidão – nem seu 

pessoal. O resultado: não há 

mais reclamações dos usuários. 



Excelente usabilidade

Console de Gerenciamento 
Amigável 
PROBLEMA 

Nós precisamos de informações 

gerais de segurança muito visíveis, 

que sejam facilmente acessíveis, 

mas ainda mantendo o total 

gerenciamento da segurança de TI.

SOLUÇÃO
Nosso novo console de web 

combina uma interface amigável 

e dados de virtualização com 

detalhamento da informação e 

foi desenvolvido com base em 

profundas consultas aos 

profissionais de TI.

BENEFÍCIO
Gerenciamento de segurança de 

TI descomplicado através de um 

simples, porém poderoso, 

console de web que é 

completamente intuitivo em seu 

uso e acessível de qualquer lugar.



Excelente usabilidade

RIP & Replace 

PROBLEMA 
Migrar de um vendedor de 

anti-malware para outro exige 

muito tempo, esforço e 

recursos de TI – é mais fácil

não mudar.

SOLUÇÃO
O Rip & Replace das soluções 

para Endpoint da ESET agora 

desinstala todos os softwares 

anti-malware redundantes 

durante sua instalação e os 

endpoints são instalados pré-

configurados.

BENEFÍCIO
A migração para a ESET é 

contínua e integrada – o Rip &

Replace torna o processo fácil.



Excelente usabilidade

ESET License Administrator 

PROBLEMA
É difícil gerenciar licenças de

forma dinâmica em resposta a

mudanças em nossa rede. Nosso

orçamento de TI é 

constantemente examinado e 

nós precisamos de uma maneira

de demonstrar que gastar com

licenças é algo efetivo.

SOLUÇÃO
Administrador de Licenças ESET. 

Nosso novo administrador de

licenças lida com todas as licenças 

de forma transparente em um 

lugar – de onde você possa

combiná-las, delegá-las e 

gerenciá-las centralmente, em 

tempo real.

BENEFÍCIO
O gerenciamento das licenças é 

feito de forma fácil – gerencie suas

licenças centralmente, em tempo 

real. 




