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ESET®Case Study

O CLIENTE

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), 
é um estabelecimento de Ensino Superior da Universidade 
do Porto dedicado ao ensino da Engenharia, na qual são 
ensinados diversos cursos de pré e pós graduação nos vários 
ramos da Engenharia.

O DESAFIO

A solução anterior colocava-nos problemas ao nível da 
deteção e desinfeção. Como tal era necessária uma solução 
de segurança que fosse eficaz. Teria ainda de ser algo que 
pudesse ser instalado facilmente num número elevado de 
máquinas e possibilitasse uma migração relativamente 
simples, tendo em conta que estamos a falar de uma 
Universidade e de um número muito elevado de licenças.

A SOLUÇÃO ESET

Experimentámos várias soluções, nomeadamente a da 
ESET. Ao testarmos nas nossas salas verificámos o grau 

de eficácia nos problemas reais que possuíamos na altura 
e que foram realmente resolvidos por esta solução de 
segurança. Para além disso, foram fatores importantes a 
proteção integrada, a deteção proactiva, a performance e 
ainda o reconhecimento internacional da ESET.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A migração exigiu uma minuciosa análise de integração 
com o software existente na FEUP, que por si só é bastante 
diversificado e especifico das áreas de Engenharia. Exigiu 
também encontrar uma forma de instalação por um site 
interno, pois era o que utilizávamos anteriormente e para o 
qual não exigia a intervenção do administrador do antivírus.

Bastava apenas um clique do utilizador na aplicação antivírus 
a instalar e a partir daqui desde que estivesse dentro da rede 
da FEUP, passaria a ter a possibilidade de instalar o antivírus. 
Essa solução foi concretizada, aliviando o processo de 
adaptação dos utilizadores ao modo de instalação.

FEUP
“A solução anterior colocava-nos problemas ao nível da deteção e 
desinfeção. Este foi o primeiro ponto que nos fez optar pela mudança, 
pois ao testar a solução da ESET verificámos que dava resposta às 
nossas necessidades”
LUÍS ANDRADE, ADMINISTRADOR DE SISTEMAS, FEUP

Indústria: Educação

Solução: ESET Endpoint Protection Advanced

Website: www.feup.pt

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Mais recursos disponíveis

• Baixa necessidade de manutenção

• Estabilidade nos sistemas

• Processo de instalação facilitado

• Proteção Eficaz dos Alunos e Docentes

A ESET é uma empresa de segurança baseada na Eslováquia, fundada em 1992 e com sede em Bratislava. Possui uma forte 
presença a nível global com centros de distribuição em San Diego, Buenos Aires e Singapura. 
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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.

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.

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 Advanced
Proteção completa multicamada com gestão remota de segurança

PRINCIPAIS DESTAQUES

• Gestão localizada

• Segurança de endpoints

• Segurança do servidor de ficheiros

• Gestão remota
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