ESET®Case Study

VILT Group
“Excelente acolhimento por parte dos colaboradores (...) utilização muito
eficiente dos recursos das máquinas“.
Javier Fernández , marketing director

Indústria: TIC
Solução: ESET Endpoint Protection Advanced
Website: www.vilt-group.com/pt/

O CLIENTE

A SOLUÇÃO ESET

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

A VILT é uma empresa Global de TI, especializada no setor de
Enterprise Information Management (EIM).

Oferta generalizada para os vários sistemas operativos
em uso, bem como excelentes recomendações e análises
técnicas da solução, no que toca a deteção de ameaças e
utilização eficiente dos recursos dos computadores dos
colaboradores.

•

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Excelente acolhimento por parte dos
colaboradores, devido à facilidade de
instalação com base nos pacotes monolíticos
pré configurados tanto em Linux como
em Windows, bem como utilização muito
eficiente dos recursos das máquinas.

•

Firewall pessoal com diversos níveis de
modos, consoante o nível técnico do
utilizador final, é uma opção versátil e que
também agrada aos colaboradores.

•

Solução muito pouco intrusiva e fácil de
monitorizar.

A nossa missão é maximizar a eficiência das organizações,
oferecendo estratégias e soluções que lhes permitam
facilmente criar, capturar, gerir, armazenar, transformar,
personalizar e entregar conteúdo e documentos
relacionados com os processos organizacionais, para
qualquer utilizador, a qualquer altura, em qualquer lugar.

O DESAFIO
Implementação de uma solução empresarial de segurança
para os computadores dos colaboradores, em ambiente
misto de sistemas operativos (Windows, Mac OS X e Linux).
Capacidades centralizadas de gerenciamento da solução, e
facilidade de instalação remota ou presencial da solução.

Instalação rápida dos serviços centralizados.
Obtenção dos vários pacotes de instalação para
computadores de trabalho (3 línguas distintas suportadas, 3
famílias de sistemas operativos necessários).
Testes dos vários pacotes em máquinas de teste, utilizando
os serviços de instalação centralizados (via ligação remota ao
servidor) e instaladores monolíticos pré configurados (para
computadores que estejam fora dos escritórios).
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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

