ESET®Case Study

Vidromax
“Com a ESET conseguimos assegurar o funcionamento contínuo e a
performance dos equipamentos com ligação à Internet.”

Indústria: Construção
Solução: ESET Endpoint Protection Standard

PAULA GONÇALVES, RH/COMPRAS

Website: www.vidromax.pt/pt/

O CLIENTE

A SOLUÇÃO ESET

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

A Vidromax é uma empresa industrial especialista na
transformação de vidro plano e que opera na transformação
de todas as categorias de vidro para a construção.

A escolha da ESET teve por base a recomendação do
revendedor.

•

Proteção elevada contra software malicioso

•

Foi garantido o mais elevado desempenho
dos equipamentos

Oferece soluções que satisfazem os mais exigentes e
criativos projetos de construção, quer nos aspectos da
segurança, do controlo solar, do isolamento acústico, quer
nas propostas de arquitetura e decoração.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
Esta solução foi muito fácil de implementar e com a ESET
conseguimos assegurar o bom funcionamento de todos os
equipamentos.

O DESAFIO
A Vidromax procurava uma solução que assegurasse o
funcionamento contínuo e a performance dos equipamentos
com ligação à Internet.
Em paralelo era necessário garantir uma proteção eficaz
contra software maliciosos.
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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

