ESET®Case Study

Colégio João de Barros
“O solução correspondeu às nossas expectativas pois garantimos um
nível de segurança elevado e eficaz.”

Indústria: Educação

AFONSO NEVES, GESTOR DE TI, COLÉGIO JOÃO DE BARROS

Solução: ESET Endpoint Protection Advanced

O CLIENTE

A SOLUÇÃO ESET

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

O Colégio João de Barros foi fundado em 1987 e situa-se na
freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal no distrito de
Leiria.

Considerámos o ESET como uma solução robusta, fiável e
de fácil configuração e implementação.

•

Segurança na rede escolar

•

Estabilidade nos sistemas

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

•

Nível elevado de segurança

Tem por missão desenvolver uma formação integral (formação científica, desportiva, cultural e social) que permita
ao aluno aceder ao ensino superior nos cursos pretendidos
ou ao mercado do trabalho com qualidade reconhecida do
ponto vista técnico, científico e humano, cumprindo o Lema:
“Aprender para Vencer”.

A através da consola de administração difundimos e controlamos o ESET nos diversos terminais.
A solução correspondeu às nossas expectativas pois garantimos um nível de segurança elevado e eficaz.

O DESAFIO
O desafio passava por proteger os equipamentos informáticos contra vírus e outas ameaças difundidas através da
internet.
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Website: www.colegio-j-barros.com

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

