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O CLIENTE

A SOLUÇÃO ESET

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

A Widex é uma empresa Dinamarquesa fundada em 1956
que se dedica ao desenvolvimento e fabrico de aparelhos
auditivos. A Widex é hoje um dos principais produtores
do mundo de aparelhos auditivos de qualidade. Enquanto
empresa, a Widex carateriza-se por ser auto-suficiente
e foi a primeira empresa no mundo a obter a certificação
WindMade, utilizando 95% de energia eólica na produção dos
aparelhos auditivos.

Descobrimos a ESET e apercebemo-nos rapidamente que
estávamos perante uma solução muito flexível, segura e
eficaz e sobretudo com um preço justo para o produto que
é.

•

Solução muito flexível e eficaz

•

Relação qualidade/preço

•

Garantia da segurança total dos sistemas

O DESAFIO
Utilizávamos uma solução que disponibilizava um
diagnóstico e um nível de proteção claramente insuficiente
e como tal necessitámos de procurar uma alternativa que
garantisse a integridade dos nossos sistemas e a segurança
de todos os dados.

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
A implementação foi fácil e muito intuitiva, visto tratar-se
de uma aplicação muito user friendly. Importa salientar que
após algum período de utilização podemos afirmar que esta
solução correspondeu às nossas expetativas pois garantimos
um nível de segurança elevada e eficaz.
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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

