
BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Deteção Proativa
• Desempenho
• Segurança elevada e eficaz

PROBLEMAS RESOLVIDOS

• Nível de Segurança
• Facilidade de administração

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 Luso-Françês

O CLIENTE

O Colégio Luso-Francês é uma instituição de 
ensino das Franciscanas Missionárias de Nossa 
Senhora que, em 2016, celebra o 80.º aniversário. É 
uma Escola Católica reconhecida pela excelência 
do seu ensino, que concilia a tradição de uma 
visão e missão educativa consolidada durante 
décadas com um projeto educativo que responde 
às exigências de formação científica, humanística 
e artística do nosso tempo.

O DESAFIO

A solução que tínhamos anteriormente, para 
além de menos eficaz a nível de segurança 
trazia também alguns problemas a nível de 
administração. Queríamos algo que fosse de fácil 
transição e instalação e também fiável a nível de 
segurança.

A SOLUÇÃO ESET

Experimentámos várias soluções, nomeadamente 
a da ESET. Ao testarmos nas nossas salas 
verificámos o grau de eficácia nos problemas reais 
que possuíamos na altura e que foram realmente 
resolvidos por esta solução de segurança. Para 
além disso, foram factores importantes a protecção 
integrada, a detecção proactiva, a performance e 
ainda o reconhecimento internacional da ESET.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A migração foi fácil e rápida e eficaz. Colocando em 
muito pouco tempo todas as nossas workstations 
em segurança. A solução correspondeu às 
nossas expectativas pois garantimos um nível de 
segurança elevado e eficaz.

ESET® CASE STUDY

“A solução que tínhamos anteriormente, para além de menos eficaz a nível de 
segurança trazia também alguns problemas a nível de administração. Queríamos 
algo que fosse de fácil transição e instalação e também fiável a nível de segurança.”
MÁRIO OLIVEIRA, GESTOR DE TI, COLÉGIO LUSO-FRANCÊS INDÚSTRIA: ENSINO
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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. 
25 anos a proteger sistemas informáticos.


