Protecção de Endpoints
Antivírus e Antispyware

Elimina todo o tipo de ameaças, incluindo vírus, rootkits, works e spyware.
Análise opcional baseada na cloud-powered:
Whitelisting de ficheiros seguros através da utilização de uma base dados de reputação de ficheiros
Apenas são envidadas para a cloud as informações relativas a ficheiros executáveis - dados que não
podem ser atribuídos a nenhum utilizador em particular.

O ESET Endpoint Antivirus for OS X
disponibiliza uma protecção premiada para
ambientes multi.plataforma.
Protege contra malware e spyware e
defende os utilizadores de sites falsos
de phishing que tentam apoderar-se de
informações sensíveis como nomes de
utilizador, palavras-passe ou dados dos
cartões de crédito.
Os dispositivos não autorizados podem ser
bloqueados totalmente do sistema. A alta
intuitivadade desta solução assegura uma
fácil utilização.

Anti-Phishing

Protege os utilizadores finais de tentativas de aquisição de informações sensíveis como usernames,
passwords e dados bancários, por parte de sites fraudulentos.

Análise à Web e Email

Analise os protocolos HTTP enquanto navega e verifica todos os emaisl que entram (via POP3 / IMAP)
em busca de vírus e outras ameaças.

Análise Automática de
Dispositivos Amovíveis

Impede a utilização de dispositivos não autorizados (CDs/DVDs e USB).

Protecção Multi-Plataforma

Detecta e elimina o malware dirigido a sistemas operativos Windows, Mac e Linux

Suporte para Virtualização

O ESET Shared Local Cache armazena os metadados acerca dos ficheiros já analisados em ambientes
virtuais para evitar análises recorrentes, resultando em maior desempenho e optimizações ao nível da
virtualização.

Opções de Análise e Actualização
Rollback de Actualizações

Permite a reversão para uma versão anterior dos módulos de proteção e assinatura de vírus. Permite
congelar as atualizações sempre que necessário - temporariamente ou quando o utilizador desejar.

Definição de Actualizações

Dá ao utilizador a opção de descarregar as actualizações a partir de três servidores especializados: prerelease (versões beta), regular release (recomendados para sistemas não críticos) e postponed release
(recomendados para sistemas críticos) e que são disponibilizados 12 horas depois das regular releases.

Servidor Local de Actualizações Poupa largura de banda ao descarregar apenas uma vez as actualizações para um servidor mirror local.
A força de trabalho móvel efetua as actualizações a partir do servidor da ESET, quando o mirror local não
estiver disponível. É possível usar-se um canal de comunicações seguro (HTTPS).

O Suporte técnico gratuito no seu idioma
e o know how da ESET garantem que
poderá contar com uma equipa dedicada de
especialistas que o vão ajudar a ultrapassar
quaisquer questões que surgirem aquando
da instalação ou utilização das nossas
soluções.

Utilização
Baixo Impacto no Sistema

O ESET Endpoint Antivirus for OS X disponibiliza uma protecção comprovada ao mesmo tempo que
garante mais recursos do sistema para os programas que utiliza regularmente.
Pode ser instalado em computadores mais antigos, sem necessidade de estar a efectuar upgrades de
hardware.

Gestão Remota

O ESET Endpoint Antivirus for OS X é totalmente gerível através do ESET Remote Administrator, que
corre também em servidores Linux..
Faça o deployment, execute tarefas, defina políticas, junte relatórios, obtenha notificações e no fundo
um visão geral da segurança da sua rede - tudo através de uma única consola de gestão baseada na
web.

Administrador de Licenças
ESET

Torna possível a gestão transparente das licenças, a partir de um único local, via browser web. Pode
agregar, delegar e gerir todas as licenças a nível local em tempo real, mesmo que não esteja a utilizar o
ESET Remote Administrator.

Modo de Apresentação

Sem interrupções por mensagens de popup e por processos, como a análise total que podem
sobrecarregar a memória e o processador.

Actualização Remota

Permite actualizar clientes a partir do ESET Remote Administrator 6 sem a necessidade de reinstalar ou
remover completamente as aplicações.

Suporte para Mac OS X Server

Assegura que o ESET Endpoint Security não interfere com o Mac OS X Server e com as aplicações mais
comuns. Suporte para Mac OS X Server para OS X 10.7 e superior.

Múltiplos formatos de
relatórios

Permite que os relatórios sejam gravados nos formatos mais habituais – CSV e plain text − que são
legíveis pelas ferramentas SIEM. Permite que os relatórios sejam armazenados nos endpoint para serem
recolhidos mais tarde. Os relatórios criados podem ser guardados na consola Mac OS X.

Design intuitivo

Esta solução disponibiliza a interface familiar a que está habituado em ambientes Mac. Suporta ecrãs de
alta-definição.
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