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O CLIENTE

O Madeira Cash é um Cash & Carry de venda de Produtos 
Alimentares e artigos de Decoração situado em Gaula no 
concelho de Santa Cruz, na Ilha da Madeira.

Teve o seu início de atividade em 2001 e é hoje um espaço 
de referência não só para profissionais, como para o público 
em geral uma vez que não restringe o acesso ao consumidor 
final.

O DESAFIO

A solução que a Madeira Cash, Comércio Produtos 
Alimentares e Flores da Madeira SA tinha instalada, requeria 
manutenção acrescida e era mais complicada de administrar, 
ocupando preciosos recursos de TI.

A SOLUÇÃO ESET

O cliente optou pelo ESET Endpoint Protection Standard 
por considerar que ía de encontro às suas necessidades. 

Integrado nas ESET Business Solutions, o ESET Endpoint 
Protection Standard mantêm as redes empresariais seguras 
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.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução foi muito fácil de instalar e de configurar pelo que 
rapidamente ficou a funcionar na empresa. A fiabilidade das 
soluções foi outro dos pontos chave indicados pelo cliente.

Madeira Cash
“As soluções ESET são muito fáceis de instalar e de utilizar para além de 
serem muito fiáveis. Escolhemos o ESET Endpoint Protection Standard 
por vir de encontro às nossas necessidades”
BRUNO CAMACHO, DIRECTOR DE SISTEMAS, MADEIRA CASH

Indústria: Alimentação

Solução: ESET Endpoint Protection Standard

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Segurança na rede empresarial

• Estabilidade nos sistemas

• Manutenção acrescida

• Facilidade de administração

• São necessários menos recursos de TI

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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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.

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.

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 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.

PRINCIPAIS DESTAQUES

• Leve nos endpoints

• Proteção antimalware fiável

• Bloqueio de sites falsos

• Gestão remota
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