
Segurança de endpoint 
abrangente

Oferece as melhores opções antimalware de seu tipo para sua rede de clientes gerenciados. 
Substitui soluções existentes com clientes leves, para um baixo uso dos recursos de sistema e 
detecção proativa de múltiplos vetores de ameaça usando tecnologias de detecção de 
malware avançadas.

Fácil de gerenciar O console familiar Connectwise Automate (antigo LabTech) fornece facilidade no 
gerenciamento e adoção das soluções ESET sem requisitar um segundo console.

Usuários finais satisfeitos Monitoramento em tempo real e reparos que ajudam a resolver questões de segurança 
mais rápido tornam técnicos de helpdesk mais confiantes e usuários finais satisfeitos. 

The ESET Remote Administrator Plug-in para Connectwise Automate (antigo LabTech) se integra ao Centro de 
Controle Connectwise Automate (antigo LabTech) para fornecer gerenciamento central das Soluções para Endpoint 
ESET através de redes distribuídas. Controlando a detecção de malware poderosa e proativa usando o console 
familiar do Connectwise Automate (antigo LabTech), ele fornece facilidade na instalação do endpoint, administração 
contínua e uma interface comum para configuração e relatórios.

Benefícios

Funcionalidades
Gerencie a segurança de 
endpoint do cliente

Inicia escaneamentos de endpoint por demanda e atualiza a base de dados de assinatura de 
vírus.

Gerencie as 
configurações de cliente

Determine políticas de configuração específicas da ESET nos clientes Windows, Mac ou Linux. 
Crie novas políticas ou carregue perfis existentes. Gerencie cada opção de configuração 
disponível da ESET incluindo Spam, Firewall, HIPS, Controle de aparelho e módulos de controle 
web.

Monitore ameaças Visualize e classifique dados de ameaça, veja quais estações de trabalho de cliente têm 
ameaças detectadas, o tempo de detecção, o nome da ameaça e qualquer ação tomada.

Dashboards Visualizações imediatas do status de escaneamento, saúde do sistema, data de definição do 
vírus, hora da última ameaça, último tipo de ameaça e ação tomada.

Relatórios Exporte um relatório do ESET Plug-in para Connectwise Automate (antigo LabTech) para 
visualizar vários dados sobre sistemas de cliente, como detalhes de log para escaneamento, 
tarefas e ameaças, utilização de licença e sistemas desprotegidos. Use o modelo Connectwise 
Automate (antigo LabTech) para classificar/filtrar/agrupar.

Gerenciamento de alertas Configure as notificações de e-mail que são automaticamente enviadas quando um 
endpoint falhou em sua atualização em um dado período de tempo, não está se 
comunicando com o servidor ou outras questões.

Plataforma de Monitoramento e 
Gerenciamento Remoto Connectwise 
Automate (antigo LabTech), Centro de 
Controle Connectwise Automate (antigo 
LabTech) 

É largamente usado para gerenciar uma 

variedade de serviços de TI, incluindo 

segurança antimalware e para endpoint. A 

ESET oferece uma solução que entrega o que 

há de melhor em proteção contra malware 

através do ambiente Connectwise Automate 

(antigo LabTech).

ESET® Remote Administrator Plug-in para Connectwise Automate (antigo LabTech)



Requisitos do sistema
ESET Remote Administrator 6.3+ 
ESET Remote Administrator 5.3.x

Licenças de produtos corporativos 
ESET

Gerencie facilmente os endpoints ESET através do console familiar do Connectwise Automate (antigo 
LabTech).

Customize a visualização do seu dashboard para mostrar os dados de ameaça em gráficos e 
diagramas fáceis de ler.
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Licenças ativas de qualquer dos 
seguintes produtos para endpoint 
ESET:

ESET Endpoint Antivírus para Windows 

ESET Endpoint Security para Windows

ESET NOD32 Antivírus Business Edition 
para macOS

ESET Smart Security Business Edition 
para macOS

ESET NOD32 Antivírus Business Edition 
para Linux Desktop

ESET Endpoint Antivírus para macOS 

ESET Endpoint Security fpara macOS

Também pode ser usado para gerenciar 
e monitorar produtos selecionados ESET 
Windows ou Linux File Server.

LabTech 10.5 ou mais recente*

*Para revisar os requisitos de sistema do Connectwise 
Automate (antigo LabTech), por favor, visite o site do 
Connectwise Automate (antigo LabTech).




