
BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Elevado Desempenho
• Sem ocorrências ao nível do 

departamento de TI

PROBLEMAS RESOLVIDOS

• Foi garantida a total segurança das 
Águas do Norte

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

Águas do Norte

O CLIENTE

A Águas do Norte é a entidade gestora do sistema 
multimunicipal em “alta” responsável pela 
captação, tratamento e abastecimento de água 
para consumo público, pela recolha, tratamento 
e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e 
industriais e de efluentes provenientes de fossas 
séticas. 

O DESAFIO

Apesar de estar instalada uma solução antivírus 
de topo, permanentemente actualizada, entrou 
na rede um worm que se propagou a todos 
os computadores. Esta situação aconteceu a 
escassos meses da renovação do licenciamento 
dessa solução e impulsionou a procura de uma 
nova solução de antivírus. Assim o nosso principal 
factor de decisão passava por encontrar uma 
solução que fosse realmente eficaz.

A SOLUÇÃO ESET

Durante dois meses foram testadas variadas 
soluções concorrentes e consultados diversos 
fóruns e outros meios até a tomada de decisão de 
instalação das soluções da ESET.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

O ESET Remote Administrator Server está instalado 
num Domain Controller, uma máquina virtual 
dado o reduzido impacto nos recursos que esta 
instalação proporciona. Os computadores  fixos 
são actualizados através deste Server e os portáteis 
actualizam-se via Internet. As novas versões 
foram instaladas por Push e o upload de novas 
configurações também é feito de forma automática. 
A consola do ESET Remote Administrator é 
simples, intuitiva, muito rápida, e transmite toda a 
informação necessária sobre a rede das Águas do 
Norte.

ESET® CASE STUDY

“O impacto do antivírus na performance dos computadores é tão baixo e 
o grau de protecção tão elevado, que muitos dos nossos colaboradores 
também compraram licenças para utilização doméstica.”
ÂNGELO LOPES, TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

INDÚSTRIA: SETOR DA ÁGUA
SOLUÇÃO: ESET ENDPOINT 
PROTECTION STANDARD
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ESET Endpoint Protection Standard

Disponibiliza uma protecção antivírus e 
antispyware robusta para empresas de qualquer 
dimensão.As tecnologias avançadas incluem 
análise baseada na cloud, controlo de dispositivos 
prevenindo transferências de dados não 
autorizadas e gestão remota de clientes.

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

Mantém a sua rede empresarial segura e protege os endpoints (computadores, 
smartphones, tablets e servidor de ficheiros) contra ameaças emergentes e 
roubo de dados, através de uma solução que é gerida a partir de uma única 
consola.

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%


