Protecção de Endpoints
Antivirus and 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.

A tecnologia premiada ESET NOD32®
disponibiliza uma capacidade superior de
detecção para a sua empresa.

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

Matenha a segurança de dispositivos offline
sob controlo e personalize a análise conforme
necessário. Controle tudo sem esforço com a
nossa ferramenta eficaz de administração.

Utilização

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.

ESET License Administrator

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.

Baixo Impacto no Sistema

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

As soluções ESET Endpoint são totalmente geríveis através do ESET Remote Administrator. 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.
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