ESET®Case Study

Agrupamento de Escolas de Portela e
Moscavide
“Eficaz e com uma deteção proativa, mostrou ainda ser uma aplicação
leve, sem causar perda de performance nas máquinas onde instalada.”

Indústria: Educação
Solução: ESET Endpoint Protection Standard
Website: www.agepm.pt

ANABELA SILVA, GESTOR TI, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE

O CLIENTE
O Agrupamento de Escolas Portela e Moscavide iniciou a
sua atividade no ano letivo 2003/2004. Era composto por
4 escolas: - a escola-sede, Escola EB 2,3 Gaspar Correia, a
Escola Básica do 1.º Ciclo e J.I. da Portela, a Escola Básica do 1.º
Ciclo de Moscavide e a Escola Básica EB 1 Dr. Catela Gomes.
A partir do ano letivo de 2010/2011 este Agrupamento passou
a integrar a Escola Secundária da Portela, que passou a
escola – sede, e continuou a designar-se por Agrupamento
de Escolas de Portela e Moscavide.

Tinha como objetivo efetuar a expansão aos restantes
equipamentos da escola.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
A implementação foi bastante simples, intuitiva e de
migração fácil. Em apenas alguns cliques o sistema de
instalação da ESET removeu automaticamente o software
concorrente de antivírus e instalou o novo produto com as
configurações corretas.

O DESAFIO
Era necessário efetuar a renovação e expansão do
licenciamento já existente, por um valor reduzido, para que
este não optasse por uma solução gratuita e que não fosse
eficaz ao nível da deteção e desinfeção.

A SOLUÇÃO ESET
O cliente demonstrava plena confiança na solução ESET
que já dispõe.
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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS
•

Eficaz e com deteção proativa

•

Aplicação leve

•

Elevado desempenho das máquinas

•

Processo de instalação facilitado

•

Proteção eficaz dos alunos e docentes

ESET®Case Study

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.

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.

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 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.

About ESET: ESET is a Slovakia-based IT security company founded in 1992 and headquartered in Bratislava. The company has a global presence,
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PRINCIPAIS DESTAQUES
•

Leve nos endpoints

•

Proteção antimalware fiável

•

Bloqueio de sites falsos

•

Gestão remota

