ESET®Case Study

CERCICA
“Podemos afirmar que os princípios que nos levaram a optar pela
ESET mantêm-se. O grande benefício que temos é a relação
custo/performance/segurança.”
ENGº ANDRÉ PINTO, DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Indústria: Educação
Solução: ESET Endpoint Protection Advanced
Website: www.cercica.pt

O CLIENTE

O DESAFIO

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

A CERCICA (Cooperativa para a Educação e Reabilitação
de Cidadãos Inadaptados de Cascais) teve a sua génese na
necessidade de prestar educação a uma parte da população
que não encontrava resposta no Ensino Regular. Com efeito,
em 1976, ano da abertura da CERCICA, a população com
problemas de ciência mental, em idade escolar, estava ainda
praticamente excluída da Escola.

O problema principal era a existência de várias versões
de antivírus na rede. O primeiro objetivo passava por
uniformizar estas aplicações em todos os computadores.

•

Aplicação leve

•

Elevado desempenho das máquinas

•

Relação custo/performance/segurança

•

Uniformização do antivírus em todos os

•

computadores

Nessa perspetiva, um grupo de pais, técnicos e outras
pessoas interessadas, empenharam-se em criar a CERCICA,
uma Instituição de Solidariedade Social, com caráter
complementar, na educação e reabilitação social, em relação
ao Estado.

A SOLUÇÃO ESET
A ESET foi a empresa escolhida pelo facto das suas soluções
consumirem poucos recursos e pela gestão centralizada.
Pesou também o fator custo.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
A implementação das soluções ESET foi extremamente
simples e graças à gestão centralizada, temos uma visão
geral do estado dos computadores e controlamos com
eficácia a distribuição do antivírus e atualizações.
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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

