Solução Avançada de Segurança para Microsoft SharePoint Server 2013
Mantém o SharePoint limpo ao analisar os ficheiros na base de dados SharePoint. Disponibiliza uma protecção eficaz para o servidor.
Previne a entrada de ameaças e de utilizadores mal intencionados que pretendem comprometer a segurança do sistema.

Antivirus e Antispyware

Elimina todos os tipos de ameaças, incluindo vírus, rootkits, worms e spyware
Disponibiliza análise em tempo real e aquando do acesso para os dados armazenados no servidor
Disponibiliza todas as ferramentas para protecção do servidor, incluindo protecção em tempo real e
análise on-demand
Efectue análises a pedido ou agendadas de todo o conteúdo armazenado na estrutura da base de dados
SharePoint

Sistemas Operativos:
Microsoft Windows Server 2012

O mecanismo de autodefesa da ESET impossibilita que malware e utilizadores não autorizados
desactivem a segurança do sistema

Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2008 (x86 and x64)
Microsoft Windows Server 2003 (x86 and x64)
Microsoft Small Business Server 2011

Utilizando a tecnologia ThreatSense® combina velocidade, precisão e baixo impacto no sistema
Filtragem baseada em Regras

Crie regras utilizando o nome dos ficheiros, dimensão e formato

Microsoft Small Business Server 2008
Microsoft Small Business Server 2003 R2
Microsoft Small Business Server 2003
Versões SharePoint Suportadas:

Baixo Impacto no Sistema

Disponibiliza uma protecção comprovada ao mesmo tempo que deixa mais recursos disponíveis para as
tarefas vitais do servidor

Funcionamento Eficaz

Identificação das contas de utilizador usadas nas tentativas de infiltração

Microsoft SharePoint Server 2013 (64 bit)

Remoção protegida por palavra-passe

Microsoft SharePoint Server 2010 (64 bit)

Exclusão automática dos ficheiros críticos do servidor

Microsoft SharePoint Foundation 2010 (64 bit)

Reconhece automaticamente software de servidor como o Microsoft SQL Server e Microsoft IIS

Microsoft SharePoint Server 2007 (32 & 64 bit)

Detecta automaticamente e exclui da análise on-access ficheiros críticos como base de dados e ficheiros
de paginação para aumentar o desempenho

SharePoint Services 3.0

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.

Aplique regras para optimizar a protecção

ESET SysInspector

Realiza uma analise profunda ao sistema para identificar potenciais riscos de segurança

ESET SysRescue

Permite-lhe criar automaticamente uma imagem de arranque do sistema operativo com a solução de
segurança instalada para proceder a operações de limpeza e restauro

Para informações detalhadas acerca da gestão remota através do ESET Remote Administrator, por favor visite eset.pt.

