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O CLIENTE

É sede de um município com 396,49 km² de área e 5.220 
habitantes, subdividido em 10 freguesias. O município é 
limitado a norte pelo município de Arganil, a nordeste 
pela Covilhã, a leste pelo Fundão, a sul por Oleiros e Sertã, 
a sudoeste por Pedrógão Grande e a oeste por Góis. O 
concelho pertence à antiga província da Beira Baixa e é 
comarca. É sede da recente Comunidade Inter-Municipal do 
Pinhal (CIP), da qual fazem parte os municípios de Arganil, 
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, 
Sertã e Oliveira do Hospital.

O DESAFIO

Existia necessidade de proteger os equipamentos e os 
e-mails dos colaboradores do Município.

A SOLUÇÃO ESET

Escolhemos a ESET devido a recomendações de instituições 
similares, logo com as mesmas necessidades.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A instalação decorreu de uma forma simples e sem 
problemas sempre com o apoio da ESET. Após alguma 
utilização concluímos que se trata de uma solução “user 
friendly” que nos protege de uma forma satisfatória.

Munícipio de Pampilhosa da Serra 
“É uma solução user friendly que nos protege de uma forma satisfatória.”

NUNO BANDEIRA, ESPECIALISTA INFORMÁTICO Indústria: Município

Solução: ESET Endpoint Protection Standard

Website: www.cm-pampilhosadaserra.pt

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

• Proteção eficaz

• Facilidade de utilização

• Foi garantida a segurança efetiva dos 
utilizadores

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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