
BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Segurança na rede escolar
• Estabilidade nos sistemas

PROBLEMAS RESOLVIDOS

• Nível elevado de seguranla

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

Colégio João de Barros

O CLIENTE

O Colégio João de Barros foi fundado em 1987 e 
situa-se na freguesia de Meirinhas, concelho de 
Pombal no distrito de Leiria. 

Tem por missão desenvolver uma formação 
integral (formação científica, desportiva, cultural 
e social) que permita ao aluno aceder ao ensino 
superior nos cursos pretendidos ou ao mercado 
do trabalho com qualidade reconhecida do ponto 
vista técnico, científico e humano, cumprindo o 
Lema: “Aprender para Vencer”.

O DESAFIO

O desafio passava por proteger os equipamentos 
informáticos contra vírus e outas ameaças 
difundidas através da internet.

A SOLUÇÃO ESET

Considerámos o ESET como uma solução robusta, 
fiável e de fácil configuração e implementação.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A através da consola de administração difundimos e 
controlamos o ESET nos diversos terminais.

SOLUÇÃO E OS SEUS BENEFÍCIOS

O solução correspondeu às nossas expectativas 
pois garantimos um nível de segurança elevado e 
eficaz.

ESET® CASE STUDY

“O solução correspondeu às nossas expectativas pois garantimos um nível de 
segurança elevado e eficaz.”
AFONSO NEVES, GESTOR DE TI, COLÉGIO JOÃO DE BARROS

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

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. 
25 anos a proteger sistemas informáticos.


