
BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Proteção Eficaz
• Facilidade de utilização

PROBLEMAS RESOLVIDOS

• Foi garantida a segurança dos 
utilizadores

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

Munícipio de Pampilhosa da Serra

O CLIENTE

É sede de um município com 396,49 km² de área 
e 5.220 habitantes, subdividido em 10 freguesias. 
O município é limitado a norte pelo município 
de Arganil, a nordeste pela Covilhã, a leste pelo 
Fundão, a sul por Oleiros e Sertã, a sudoeste por 
Pedrógão Grande e a oeste por Góis. O concelho 
pertence à antiga província da Beira Baixa e é 
comarca. É sede da recente Comunidade Inter-
Municipal do Pinhal (CIP), da qual fazem parte 
os municípios de Arganil, Castanheira de Pera, 
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Sertã e 
Oliveira do Hospital.

O DESAFIO

Existia necessidade de proteger os equipamentos 
e os e-mails dos colaboradores do Município.

A SOLUÇÃO ESET

Escolhemos a ESET devido a recomendações 
de instituições similares, logo com as mesmas 
necessidades.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A instalação decorreu de uma forma simples e 
sem problemas sempre com o apoio da ESET. Após 
alguma utilização concluímos que se trata de uma 
solução “user friendly” que nos protege de uma 
forma satisfatória.

ESET® CASE STUDY

“É uma solução “user friendly” que nos protege de uma forma satisfatória.”
NUNO BANDEIRA, ESPECIALISTA INFORMÁTICO

INDÚSTRIA: MUNICÍPIO
SOLUÇÃO: ESET ENDPOINT 
PROTECTION STANDARD
PAÍS: PORTUGAL
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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%


