
BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Aplicação Leve
• Elevado desempenho das máquinas
• Relação Custo/Performance/

Segurança

PROBLEMAS RESOLVIDOS

• Desempenho dos sistemas
• Gestão Centralizada Eficaz

SOBRE A ESET: A ESET possui mais de 25  anos de experiência na proteção dos mundos digitais. Tem sede global em Bratislava, Eslováquia e Centros de 
venda e distribuição em Bratislava (EMEA), San Diego (EUA), Buenos Aires (América Latina) e Singapura (APAC). Está presente em mais de 180 países.

www.eset.pt

Abreu

O CLIENTE

Fundada na cidade do Porto no ano de 1840, a 
AGÊNCIA ABREU é a agência de viagens mais 
antiga do mundo, sendo, além disso, a empresa 
de maior dimensão que opera no sector de 
viagens e turismo em Portugal. A par da sede 
social localizada na cidade do Porto e do 
estabelecimento principal situado em Linda-a-
Velha, nos quais dispõe de amplos e modernos 
espaços de atendimento, a Agência Abreu 
encontra-se posicionada nas principais cidades do 
país com mais de 120 Balcões de venda ao público.

O DESAFIO

Para optarmos por uma solução de segurança 
antivírus privilegiámos sobretudo algo que 
garantisse elevados níveis de performance e que 
em simultâneo disponibilizasse uma segurança 
eficaz.

Para além disso e de acordo com o número 
elevado de estações de trabalho que possuímos 
era um factor essencial para nós a possibilidade 
de gestão centralizada.

A SOLUÇÃO ESET

Descobrimos o antivírus ESET numa oferta que 
acompanhava um servidor da Dell que adquirimos 
em 2006. Nessa mesma altura experimentámos a 
solução e ficámos satisfeitos com os resultados.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Já utilizamos há vários anos as soluções da ESET 
e como tal é um pouco difícil precisarmos qual 
o tempo exacto despendido na instalação e 
configuração. Contudo podemos afrmar que 
foi uma implementação relativamente rápida e 
simples, especialmente se tivermos em conta a 
dispersão geográfica dos nossos balcões.

ESET® CASE STUDY

“Podemos afirmar que os princípios que nos levaram a optar pela ESET 
mantêm-se. O grande benefício que temos é a relação custo/performance/
segurança.”
ENGº ANDRÉ PINTO, DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

INDÚSTRIA: VIAGENS
SOLUÇÃO: ESET ENDPOINT 
PROTECTION ADVANCED
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ESET Endpoint Protection Advanced

O ESET Endpoint Security disponibiliza os 
benefícios do ESET Endpoint Antivirus e junta-lhe 
uma Firewall Bidireccional, Controlo de Acessos à 
Internet, Protecção contra Botnets e muito mais. 
Com esta solução tem a possibilidade de instalar 
o ESET Endpoint Security ou o ESET Endpoint 
Antivirus em endpoints individuais.

SEGURANÇA EM MOBILIDADE

Salvaguarda toda a sua frota de smartphones e 
tablets contra ameaças emergentes e permite-
lhe bloquear chamadas indesejadas, reduzindo 
assim os custos. O sistema anti-roubo ajuda-o 
a recuperar o dispositivo e a proteger dados 
sensíveis.

FILE SECURITY

A nossa premiada protecção antivírus e 
antispyware optimizada para ambiente de servidor. 

Disponibiliza um elevado desempenho e um 
nível contínuo de segurança para os ficheiros 
armazenados no servidor e documentos 
importantes.

ADMINISTRAÇÃO REMOTA V6

Quer possua endpoints Windows, Mac, Linux ou 
até mesmo máquinas virtuais e smartphones, 
pode gerir a segurança da sua empresa a partir de 
um único ponto. Instale softwareremotamente, 
reforce políticas, crie relatórios e muito mais.

• Utiliza uma nova consola web e um  agente 
independente de administração remota

• O ESET Remote Administrator 6 corre agora 
também em Linux

• Arquitectura Server/proxy para resiliência de rede

• Abordagem Centrada em Grupos

ESET® CASE STUDY

Acima do ESET Endpoint Protection Standard, a versão Advanced vem com um 
sistema de controlo de acessos à Internet poderoso, Firewall e filtro Anti-Spam 
para disponibilizar camadas extra de segurança à rede da sua empresa e força 
de trabalho móvel. 

Para a segurança da sua empresa, confie na ESET. 

64% dos clientes ESET obtêm o ROI em 
menos de 6 meses, 75% em 9 meses

Estudo da TechValidate a utilizadores das soluções de segurança ESET.
Fonte: https://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%


