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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.

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

Indústria: Águas

Solução: ESET Endpoint Protection Standard

Website: www.adnorte.pt

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Elevado desempenho

• Sem ocorrências ao nível do departamento 
de TI

• Foi garantida a total segurança das Águas do 
Norte
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Mantém a sua rede limpa. Protege os endpoints 
(computadores e servidores de ficheiros) contra ameaças e 
roubo de dados com gestão de segurança local.

INCLUI OS SEGUINTES PRODUTOS

ANTIMALWARE PARA ENDPOINTS

Proteção antimalware robusta e multiplataforma. O nosso 
premiado sistema anti-phishing protege as informações 
confidenciais da empresa, como nomes de utilizador e 
palavras-passe, contra sites falsos. Outras tecnologias 
avançadas incluem a análise com tecnologia na cloud e o 
controlo de dispositivos.

SEGURANÇA DO SERVIDOR DE FICHEIROS

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

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.

ESET Endpoint Protection Standard
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.

PRINCIPAIS DESTAQUES

• Leve nos endpoints

• Proteção antimalware fiável

• Bloqueio de sites falsos

• Gestão remota
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