
Desvende o desconhecido em sua rede com esta solução 
EDR de nossos especialistas em cibersegurança

VISÃO GERAL DO PRODUTO

CYBERSECURITY
EXPERTS ON
YOUR SIDE



O ESET Enterprise Inspector é uma ferramenta 

sofisticada de Detecção e Resposta de Endpoint 

(EDR) para a identificação de comportamento 

anômalo e brechas, análise de risco, resposta a 

incidentes, investigações e reparação.

Ele monitora e avalia todas as atividades que 

acontecem na rede (por exemplo, usuário, arquivo, 

processo, registro, memória e eventos de rede) em 

tempo real e permite que você tome ações imediatas 

se necessário. 

Prevenção completa, 
detecção e solução de 
resposta que permitem 
rápidas análises e reparações 
de qualquer questão de 
segurança na rede. 

Plataforma de Proteção 
para Endpoint ESET
Segurança de endpoint 
multicamada onde cada 
camada envia dados para o 
ESET Enterprise Inspector. 

ESET 
Enterprise Inspector
Ferramenta EDR sofisticada 
que analisa grandes 
quantidades de dados em 
tempo real, de modo que 
nenhuma ameaça passe 
sem ser detectada. 



A diferença da ESET
CAÇA HISTÓRICA 
ÀS AMEAÇAS

O ESET Enterprise Inspector 
oferece não somente uma caça às 
ameaças totalmente customizada, 
mas também uma caça histórica 
às ameaças. Ajuste facilmente as 
regras de comportamento, então 
“reescaneie” o banco de dados de 
eventos inteiro. Isso permite que 
você identifique qualquer alerta 
disparado pelas regras de detecção 
ajustadas. Você não está mais 
procurando por um IOC estático, 
mas por um comportamento 
dinâmico com parâmetros múltiplos.   

NA NUVEM OU NA 
EMPRESA

Tire vantagem da arquitetura 
flexível e segura. O ESET Enterprise 
Inspector permite a instalação 
dentro da empresa bem como 
na Nuvem para uma melhor 
escalabilidade baseada no 
tamanho e nas necessidades  
da empresa. 

ARQUITETURA ABERTA

Fornece um comportamento único 
e detecção beseada em reputação 
que é completamente transparente 
para a segurança das equipes. Todas 
as regras são facilmente editáveis 
em XML para permitir refinamento 
ou fácil criação para combinar 
as necessidades específicas dos 
ambientes da empresa, incluindo as 
integrações SIEM.  
 
SENSIBILIDADE 
AJUSTADA

Suprima facilmente falsos alarmes 
ajustando a sensibilidade das 
regras de detecção para grupos 
de computadores e usuários 
diferentes. Combine critérios como 
nome de arquivo / path / hash / 
linha de comando / signatário para 
ajustar as condições de disparo. 

SISTEMA DE REPUTAÇÃO

A filtragem extensiva da ESET 
permite que os engenheiros de 
segurança filtrem cada aplicativo 
bem conhecido usando o sistema de 
reputação potente da ESET. Nosso 
sistema de reputação contém 
um banco de dados de centenas 
de milhões de bons arquivos 
para assegurar que as equipes de 
segurança gastem seu tempo no 
que for desconhecido e não em 
falsos positivos. 

RESPOSTA 
SINCRONIZADA 

Construído com base nas ofertas 
de segurança para endpoint ESET 
existentes, criando um ecossitema 
consistente que permite uma 
ligação cruzada de todos os objetos 
relevantes e reparação sincronizada 
dos incidentes. As equipes de 
segurança podem eliminar alguns 
processos, fazer o download de 
arquivos que disparam alertas 
ou simplesmente iniciar um 
desligamento ou reinicialização do 
computador diretamente   
do console. 

Serviços Recomendados de Segurança Gerenciada

ESET Threat Monitoring

Os operadores do Monitoramento de Ameaças ESET monitoram constantemente sua rede 
e segurança do endpoint, alertando você em tempo real quando algo suspeito precisa de 
sua atenção.

ESET Threat Hunting

Os especialistas da ESET ajudam os clientes a investigar dados, eventos e alarmes gerados 
pelo ESET Enterprise Inspector, incluindo análises de causa raiz, investigação forense e 
conselho de mitigação acionável. 



As possibilidades
CAÇA ÀS AMEAÇAS

Aplicar filtros aos dados para classificar baseado na 
popularidade, assinatura digital, comportamento ou 
informações contextuais. Configurar filtros múltiplos 
permite uma caça às ameaças automatizada que pode 
ser customizada para cada ambiente de empresa. 
Permite uma caça fácil às ameaças, incluindo APTs e 
ataques direcionados. 

DETECÇÃO DE INCIDENTE (ANÁLISE 
DE CAUSA RAIZ)

Veja rápido e facilmente todos os incidentes de 
segurança na seção de alarmes, Com apenas alguns 
cliques, as equipes de segurança podem ver uma análise 
completa de causa raiz que inclui: o que foi afetado, 
onde e quando o executável, script ou ação foi realizado.

INVESTIGAÇÃO E REPARAÇÃO

Use um conjunto de regras construído internamente 
ou crie suas próprias regras para responder a indicentes 
detectados. Cada alarme disparado apresenta um 
próximo passo proposto para ser executado na 
reparação. A funcionalidade de resposta rápida permite 
que arquivos específicos sejam bloqueados por um 
hash, que processos sejam eliminados e colocadods 
em quarentena e que máquinas selecionadas 
sejam isoladas ou desligadas remotamente. Essa 
funcionalidade de resposta rápida ajuda a assegurar 
que cada um dos incidentes não caia em brechas.  

COLETA DE DADOS

Visualize dados abrangentes sobre um módulo executado 
recentemente: tempo de execução, usuário que executou, 
tempo de permanência e dispositivos atacados.

INDICADORES DE DETECÇÃO 
COMPROMETIDA

Visualize e bloqueie módulos baseados em mais de 30 
indicadores diferentes, incluindo hash, modificações de 
registro, modificações de arquivo e conexões de rede. 

DETECÇÃO DE ANOMALIA E 
COMPORTAMENTO

Cheque as ações que foram realizadas por um executável 
e utilize o sistema de reputação do ESET LiveGrid para 
determinar rapidamente se processos executados são 
seguros ou suspeitos. Agrupamento de computadores 
por usuário ou departamento permite que as equipes de 
segurança identifiquem se o usuário pode realizar ações 
específicas ou não. 

VIOLAÇÃO DA POLÍTICA DA EMPRESA

Bloqueie módulos maliciosos de serem executados 
em sua rede. Detecte violações de políticas sobre o 
uso específico de softwares como aplicativos torrent, 
armazenamento em   , navegação em Tor ou outro 
software indesejado. 

Painel do ESET Enterprise 
Inspector 

ESET EM NÚMEROS

+ de 110
milhões de 
usuários no 
mundo todo

+ de 400
mil clientes 

corporativos

+ de 200
países e 

territórios

13
centros globais 
de pesquisa e 

desenvolvimento


