ESET®Case Study

Bacalhôa Vinhos de Portugal
“Os aspetos que mais distingo nas soluções ESET são a centralização
da admnistração, instalação remota, estado da proteção, relatórios e
aplicação rapida de políticas ou regras.”
paulo pato, diretor de sistemas de informação e proteção de dados

Indústria: Alimentação
Solução: ESET Endpoint Protection Advanced
Website: www.bacalhoa.pt

O CLIENTE

O DESAFIO

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

A Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A., uma das maiores e mais
inovadoras empresas vinícolas em Portugal, desenvolveu ao
longo dos anos uma vasta gama de vinhos que lhe granjeou
uma sólida reputação e a preferência de consumidores
nacionais e internacionais. Presente em 7 regiões
vitícolas portuguesas, com um total de 1200ha de vinhas,
40 quintas, 40 castas diferentes e 4 centros vínicos (adegas),
a empresa distingue-se no mercado pela sua dimensão
e pela autonomia em 70% na produção própria. A cada
uma das entidades que constituem a Bacalhôa Vinhos de
Portugal, S.A. - Aliança Vinhos de Portugal, Quinta do Carmo
e Quinta dos Loridos - corresponde um centro de produção
com caraterísticas próprias e um património com intrínseco
valor cultural. É à dinâmica gerada pelo cruzamento destas
várias identidades, explorada com recurso à tecnologia mais
actual e aos conhecimentos de uma equipa de renome, que
a Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A. deve a sua capacidade
única no competitivo mercado português de oferecer
o vinho perfeito para qualquer ocasião.

O desafio principal passava pela vontade de se conseguir
administrar e proteger um parque informático com
localizações remotas.

•

Centralização da administração

•

Relatórios completos

•

Aplicação rápida de políticas ou regras de
segurança

A SOLUÇÃO ESET
Optámos pelas soluções da ESET uma vez que já temos
vários anos de experiência com produtos deste fabricante.
Sempre com um excelente desempenho!

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
Rápida implementação do servidor, rápida implementação
nos equipamentos clientes. Destacamos a centralização
da administração, instalação remota, estado da proteção,
reports do que está a acontecer ao minuto, aplicação rápida
de políticas ou regras de segurança

About ESET: ESET is a Slovakia-based IT security company founded in 1992 and headquartered in Bratislava. The company has a global presence,
A
ESET
é umadistribution
empresa decenters
segurança
baseada
Eslováquia,
fundada
em 1992
com sede
em Bratislava. Possui uma forte
with
regional
in San
Diego,na
Buenos
Aires and
Singapore,
andeoffice
worldwide.
presença a nível global com centros de distribuição em San Diego, Buenos Aires e Singapura.

www.eset.com

www.eset.pt

ESET®Case Study

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

