ESET®Case Study

OLI Sistemas Sanitários SA
“Toda a implementação foi efetuada recorrendo à documentação
facultada no site da ESET ou junto do produto instalado. Não foi
necessária a intervenção de terceiros (parceiros ou a própria ESET)”

Indústria: Química
Solução: ESET Endpoint Protection Advanced
Website: www.durit.com/pt/

joão paulo marques, técnico informático

O CLIENTE

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

A OLI Sistemas Sanitários é uma empresa com 65 anos cuja
principal atividade está relacionada com a indústria química.
Mais concretamente centra-se na injeção de plásticos
embora aposte também em outras atividades como a
importação. Esta empresa está representada em diversos
países.

Numa primeira abordagem as soluções foram
implementadas manualmente para se poder avaliar as
dificuldades que poderiam surgir (incompatibilidades com as
nossas aplicações, problemas de performance nas máquinas
mais antigas).

•

O DESAFIO
O produto anterior não era fiável. Para além de um aumento
de máquinas infetadas, existia dificuldade em gerir o parque
informático.

A SOLUÇÃO ESET
Optámos pela solução da ESET pelo baixo impacto
nos recursos dos sistemas, variedade de plataformas
suportadas, fiabilidade e a ferramenta centralizada que
permite controlar todos os eventos e instalações do nosso
parque informático.

Depois foi feita a primeira instalação da ferramenta de
gestão (apliance vmware do ESET Remote Administrator).
Posteriormente, foi implementada a proteção no servidor
de correio (Microsoft Exchange). Com o decorrer do tempo
e face às novas ameaças existentes foi feito o upgrade do
produto e da quantidade de licenças.
Atualmente, o ESET Endpoint Protection Advanced
está instalado em todos os dispositivos, incluindo nos
smartphones.
Tudo é gerido através da consola de gestão ESET Security
Management Center. Toda a implementação foi efetuada
recorrendo a documentação facultada no site da ESET ou
junto do produto instalado.

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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Proteção dos endpoints

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

