ESET®Case Study

Agência Abreu
“Podemos afirmar que os princípios que nos levaram a optar pela ESET
mantêm-se. O grande benefício que temos é a relação entre custo,
desempenho e segurança.”

Indústria: Viagens
Solução: ESET Endpoint Protection Advanced

ENGº ANDRÉ PINTO, DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Website: www.abreu.pt

O CLIENTE

A SOLUÇÃO ESET

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

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
centenas de balcões de atendimento ao público.

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.

•

Aplicação leve

•

Elevado desempenho das máquinas

•

Relação custo/perfomance/segurança

•

Desempenho dos sistemas

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

•

Gestão centralizada eficaz

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.

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 afirmar
que foi uma implementação relativamente rápida e simples,
especialmente se tivermos em conta a dispersão geográfica
dos nossos balcões.

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.
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ESET Endpoint Protection Advanced
Proteção completa multicamada com gestão remota de segurança

Tecnologia multicamada, machine learning e inteligência
humana combinada com uma gestão de segurança
automatizada.

INCLUI OS SEGUINTES PRODUTOS
ENDPOINT SECURITY
As soluções de proteção de endpoints da ESET integram
tecnologias multi-camada num equilíbrio dinâmico para
equilibrar constantemente o desempenho, a deteção e os
falsos positivos.

GESTÃO ATRAVÉS DE UMA CONSOLA
O ESET Security Management Center é uma consola de
gestão simples de utilizar. Disponibiliza uma visibilidade em
tempo real para endpoints dentro e fora da empresa, bem
como relatórios para todas as soluções ESET em todos os
sistemas operativos. Todas as funcionalidades são geridas
num único painel.

SEGURANÇA DO SERVIDOR DE FICHEIROS
Disponibiliza uma proteção avançada para todos os
sistemas de armazenamento de ficheiros, servidores gerais
e servidores multifuncionais. Garante que funcionam de
forma estável e livre de conflitos. Limita ao mínimo as
reinicializações e janelas de manutenção para garantir a
continuidade dos negócios.
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PRINCIPAIS DESTAQUES
•

Gestão localizada

•

Segurança de endpoints

•

Segurança do servidor de ficheiros

•

Gestão remota

