ESET®Case Study

Colégio Luso-Francês
“A solução que tínhamos anteriormente, para além de menos eficaz
a nível de segurança trazia também alguns problemas a nível de
administração. Queríamos algo que fosse de fácil transição e instalação
e também fiável no que diz respeito à segurança.”

Indústria: Ensino
Solução: ESET Endpoint Protection Standard
Website: www.lusofrances.com.pt

MÁRIO OLIVEIRA, GESTOR DE TI, COLÉGIO LUSO-FRANCÊS

O CLIENTE
O Colégio Luso-Francês é uma instituição de ensino das
Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora que, em 2016,
celebra o 80.º aniversário. É uma Escola Católica reconhecida
pela excelência do seu ensino, que concilia a tradição de
uma visão e missão educativa consolidada durante décadas
com um projeto educativo que responde às exigências de
formação científica, humanística e artística do nosso tempo.

O DESAFIO

segurança. Para além disso, foram fatores importantes a
protecção integrada, a detecção proativa, a performance e
ainda o reconhecimento internacional da ESET.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
A migração foi fácil e rápida e eficaz. Colocando em muito
pouco tempo todas as nossas workstations em segurança. A
solução correspondeu às nossas expetativas pois garantimos
um nível de segurança elevado e eficaz.

A solução que tínhamos anteriormente, para além de menos
eficaz a nível de segurança trazia também alguns problemas
a nível de administração. Queríamos algo que fosse de fácil
transição e instalação e também fiável a nível de segurança.

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
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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS
•

Deteção proativa

•

Desempenho

•

Segurança elevada e eficaz

•

Nível de segurança

•

Facilidade de administração

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,
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

PRINCIPAIS DESTAQUES
•

Leve nos endpoints

•

Proteção antimalware fiável

•

Bloqueio de sites falsos

•

Gestão remota

