
Aumente seus negócios com nossa segurança 
de TI confiável
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Nosso software é fácil de 
usar e não causa lentidão 
no seu hardware

As soluções de segurança para 
servidores e endpoints da ESET 
são renomadas por seu baixo 
impacto na memória do sistema 
e facilidade no uso. Elas não vão 
sobrecarregar seu sistema ou 
você. Elas são desenhadas para 
deixar que seus sistemas rodem 
em velocidade máxima e 
permitem a vocês competir, pois 
não ficam distraídos com o 
gerenciamento diário de 
ameaças cibernéticas.

Em uma pesquisa da 
TechValidate com mais de 1200 
usuários da ESET, 81% de nossos 
clientes disseram que o baixo uso 
de memória foi um dos fatores 
que os levaram a escolher nossa 
solução; 64% mencionaram o 
fácil gerenciamento usando o 
console de Administração 
Remota da ESET.

Estamos focados 
exclusivamente em 
segurança de TI há 30 
anos

Nós temos um longo histórico. Os 
fundadores da ESET estão entre os 
primeiros no mundo a 
desenvolver um software 
antivírus em 1987.

Há mais de 25 anos, a ESET 
oferece muito mais que antivírus 
e agora entrega soluções que 
atendem a uma larga variedade 
de necessidades de TI de nossos 
clientes. Mas enquanto os clientes 
e a tecnologia evoluem, nosso 
foco permanece constante: 
fazemos segurança de TI e nada 
mais.

Sempre produzimos produtos 
efetivos e estáveis e somos 
consistentemente classificados 
por testes independentes como os 
provedores de soluções de 
segurança em TI com melhor 
performance.

Deixamos que você se 
dedique a seu trabalho 
tirando o melhor 
proveito possível do seu 
negócio

Nossa promessa é lhe dar a 
certeza de aproveitar a tecnologia 
de forma mais segura. Nossa 
primeira prioridade é assegurar 
que a sua tecnologia da 
informação esteja sempre segura. 
Na pesquisa da TechValidate com 
nossos clientes, mais da metade 
(56%) disse que um dos maiores 
benefícios de usar a ESET é que ela 
deixa os recursos livres para a 
busca de outros projetos.

Operamos globalmente 
em mais de 180 países

A ESET tem representantes de 
vendas em mais de 180 países ao 
redor do mundo – o que significa 
que podemos oferecer uma 
abordagem localizada e um 
suporte técnico local.

Nossos parceiros ao redor do 
mundo são excelentes! Eles 
compreendem os mercados onde 
você opera, os problemas que 
você enfrenta e as oportunidades 
com as quais você está tentando 
tirar o melhor proveito. É só pedir 
a eles exemplos de empresas que 
ajudaram.

Com rápido Retorno 
sobre Investimento 
(ROI), nossa solução se 
paga por si só

Investir em segurança de TI é 
essencial, dado os custos 
potenciais para seu negócio no 
caso de uma intrusão digital – em 
termos de danos físicos ou de 
reputação, sem mencionar os 
custos de recuperação. Mas o 
quão rápido esse investimento se 
paga?

Nossos clientes dizem que as 
soluções da ESET entregam um 
rápido Retorno sobre 
Investimento (ROI): em uma 
pesquisa da TechValidate com 
mais de 550 clientes ESET, quase 
dois terços disseram que viram 
retorno em seu investimento em 
menos de 6 meses e 94% 
relataram que a solução se pagou 
por si só dentro de um ano.

POR QUE A ESET
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A ESET entrega tudo o que você 
precisa em um pacote anti-
malware: altas taxas de 
detecção, baixo uso dos 
recursos do sistema e 
gerenciamento centralizado. 
Isso, combinado com o suporte 
de especialistas e os 
treinamentos que a empresa 
proporciona, faz da ESET nosso 
fornecedor de proteção aos 
sistemas de nossos clientes.

Andy Miller, Diretor, Miller Solutions 
(TI), Reino Unido

Faz o que prometeu fazer, com 
custo razoável. Eu gosto. Já 
renovamos 5 vezes, o que fala 
por si só.

Adrian Dooley, Chefe de TI, 
Pinewood Healthcare, Irlanda

Experimentei muitos vendedores 
de antivírus através dos anos e 
ainda fico surpreso com a 
performance soberba da ESET. Seu 
produto mais serviço são 
incomparáveis

Koby Haviv, CTO, Shankar College of 
Engineering and Design, Israel.

Gostamos da ESET especialmente 
por causa do baixo impacto na 
performance do sistema... você 
nem sabe que está rodando.

Prabhat Gautam, Diretor de TI, Oswal 
Castings Pvt. Ltd., Índia

“ “

“

“

A ESET faz parte dos 
testes comparativos da 
VB desde o começo, 
ainda nos anos 90, e 
seus produtos 
continuam com 
excelente performance 
através do tempo. Nós 
parabenizamos o time 
ESET por seu excepcional 
período de sucesso nos 
últimos dez anos, não 
falhando e nem perdendo 
um único teste todo esse 
tempo.

John Hawes, Consultor 
Técnico e Diretor do Time de 
Testes da Virus Bulletin.

“Nossa tecnologia está 
entre as melhores do 
mundo

Nossa tecnologia do NOD32 da 
ESET tem consistentemente 
liderado a indústria de 
detecção de malware por mais 
de 15 anos, ganhando mais 
prêmios VB100 da Virus 
Bulletin do que qualquer outro 
competidor. Ela vai além do 
antivírus tradicional com base 
em assinaturas usando 
técnicas avançadas e detecção 
baseada em comportamento 
para prover proteção a 
ataques de dia zero.

Os clientes amam 
nossas soluções 
corporativas. Temos 
mais de 100 milhões de 
usuários em todo o 
mundo.

Nossos clientes 
sistematicamente 
elogiam nossos 
produtos e nosso 
suporte ao cliente líder 
da indústria.

POR QUE A ESET
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O único vendedor com proteção recordista

A ESET ganhou a pesquisa Japan´s 
Nikkei Computer Costumer 
Satisfaction 2015-2016 – conduzida 
entre mais de 10.000 empresas – por 
oferecer os melhores produtos de 
segurança corporativa no mercado.

ADVANCED+

-REAL  WORLD-
PROTECTION TEST

DEC 2015

DetecçãoRetorno sobre investimento

A ESET recebeu o prêmio 
“Advanced+” no teste de 
proteção para o mundo real 
da AV-Comparatives.

Usabilidade & Suporte

A ESET é líder em entregar o mais 
baixo consumo de recursos do 
sistema, de acordo com a 
autoridade em testes AV-
Comparatives.
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A ESET detém a maior marca 
de detecção de spam, 
conforme premiado pela 
Virus Bulletin.

Detentor do Recorde Mundial – 100 prêmios VB100

A ESET tem o maior período ininterrupto de prêmios VB100 por 
detecção de malware do que qualquer outro vendedor de segurança 
de TI. Somos excelência nos testes VB100 desde maio de 1998. Mais 
de 13 anos consecutivos de prêmios VB100, um recorde da indústria. 
Número total de prêmios: 100 até dezembro de 2016.
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Histórias de clientes

Consideramos a segurança das caixas de e-mail um serviço padrão 
que vem com o e-mail grátis. Os usuários das estações de trabalho 
na rede de nossa empresa apreciam o fato de que o ESET Endpoint 
Security não causa lentidão no sistema. Nosso departamento de TI 
valoriza grandemente a ferramenta ESET Remote Administrator 
para instalação remota e configuração

Pavel Zima,
CEO na Seznam,cz

Testamos soluções competitivas continuamente, algumas das 
quais estavam rodando no passado. Contudo, permanecemos 
fiéis ao ESET Endpoint Antivírus. Nossa experiência com a ESET 
vai muito além dos outros vendedores de segurança.

Miroslav Dvofák,
Arquiteto de Sistemas de Segurança em TI na Česká spořitelna, um membro 
do Erste Group Bank

Eu pensei que fosse normal que os softwares de segurança 
instalados nos PCs causassem lentidão. Mas o ESET é muito 
diferente. Ele faz seu trabalho de forma oculta sem que a gente note.

Hirokazu Minoguchi,
Especialista da Divisão de TI da Mitsubishi Motors

Desde a instalação do ESET, não tivemos absolutamente qualquer 
problema e mais tempo de CPU fica agora disponível para 
aplicativos e usuários nos servidores

Christian Jandl,
Engenheiro de Sistemas da Spar

“ “

“ “
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Por favor, visite eset.com/br para mais informações.

Tire vantagem do preço por volume
Aumente os lucros graças ao nosso sistema de preços diferenciados baseado na agregação de todos os clientes que você cobrir. 
Quanto mais licenças você vender, melhor preço por unidade você terá.

Aproveite a cobrança diária, mas com faturamente mensal Adicione novas licenças em tempo real, a qualquer momento. Cada mês, nós apenas enviamos o faturamento do número exato de 
licenças pedidas por dia. Você paga somente pelas licenças que seus clientes de fato utilizam sem a necessidade de investir com 
antecedência.

Fique atualizado com os relatórios detalhados Sempre tenha um panorama claro do número de licenças que você usa em um único local, bem como os totais agregados para 
visar um patamar mais alto.

Fique atualizado com a linha de produtos da ESET
Tire vantagem dos treinamentos, certificações, suporte técnico local e premium para ficar atualizado. Ganhe acesso à cobertura 
da multiplataforma ESET, de endpoints até servidores e sistemas virtuais.

Obtenha novos clientes de forma rápida Ofereça aos seus clientes em potencial um teste dos produtos corporativos ESET por até 90 dias grátis – para você e também para eles.

Permaneça independente Gerencie suas licenças através da interface de web autônoma do Administrador ESET MSP. Adicione ou remova licenças para 
fazer outras mudanças administrativas em segundos, sem ter que entrar em contato com a ESET.

Aumente seus Negócios com o ESET MSP Program
Junte-se ao ESET MSP Program e aproveite as vantagens de trabalhar com um líder confiável da indústria  que oferece produtos 
excelentes e uma base de clientes que cresce rapidamente. Quanto mais você vende, melhor preço você pode oferecer. Nossos 
sistemas de relatório permitem que você rastreie sua performance claramente e facilmente e você pode gerenciar os números em 
cada licença sem ter que entrar em contato conosco toda vez que houver uma mudança.
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Por favor, visite eset.com/br para mais informações.

SERVIDOR 
DE 

LICENÇAS 
ESET

CONTA DE 
ADMINISTRADOR 

DE SEGURANÇA

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

GERENCIE AJUSTES NOS PRODUTOS E 
CONFIGURAÇÕES DE SITES E 

ENDPOINTS

CONSOLE DE WEB DO 
ADMINISTRADOR ESET MSP

(CRIE, HABILITE, DESABILITE 
SITES E GERENCIE QUANTIDADES 

DE PRODUTOS)

era

GERENCIAMENTO 
DO USUÁRIO

SITE/CLIENTE B

SITE/CLIENTE A

N

N

Como Funciona o ESET MSP Program?

Use uma Conta de Administrador de Segurança para a licença, bem como para o 
gerenciamento de rede.
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Por favor, visite eset.com/br para mais informações.

Gerenciamento de licença

Graças ao Administrador ESET MSP, você pode mudar o número de assentos em cada licença, ativar ou desabilitar produtos 
individuais ou licenças  e rastrear o uso das licenças em tempo real – sem qualquer necessidade de entrar em contato com a ESET.

Gerencie todas as suas licenças imediatamente
Gerencie todos os seus sites a partir de um único Administrador ESET MSP na web para uma visão geral de todas as suas licenças e 
todo o portfólio de produtos ESET.

Aproveite a autenticação otimizada e os 
procedimentos de atualização

Atualização e autenticação de licenças de forma estável e transparente significa que os usuários finais não precisam mais dar nome 
de usuário, senhas ou qualquer outra informação sobre suas licenças. A ativação e a atualização são feitas automaticamente de 
forma oculta.

Adicione e remova licenças como quiser Com o Administrador ESET MSP, você pode ativar, desabilitar e até mesmo finalizar qualquer produto, licença ou site 
específico em tempo real.

Mantenha os registros de sua licença de forma discreta
Haverá apenas uma chave de licença para sua conta que será invisível para seus clientes. Além disso, não há necessidade de 
compartilhar quaisquer credencias de licença com os clientes em absoluto.

Sempre no controle de suas licenças, facilmente
As informações sobre as licenças tratadas via Aministrador ESET MSP são automaticamente sincronizadas com o Aministrador 
Remoto ESET. Não há necessidade de instalar ferramentas dedicadas ou plugins para manter toda a informação à mão. 

Gerencie suas licenças, da primeira até a última Precisa de mais informações detalhadas e de gerenciar todas as suas licenças? Acesse os detalhes das licenças com o 
Administrador de Licenças ESET na web.

Aproveite a simplicidade, economize seu tempo Ative múltiplos produtos de uma vez com o ESET Endpoint Protection Standard e o ESET Endpoint Protection Advanced.
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Por favor, visite eset.com/br para mais informações.

Gerenciamento de licença

CONSOLE DE WEB DO 
ADMINISTRADOR ESET MSP.

CRIE, HABILITE E DESABILITE SITES. CRIE E 
GERENCIE AS QUANTIDADES DE PRODUTOS.

GERENCIE USUÁRIOS/LICENÇAS INDIVIDUAIS (A PRIMEIRA 
ATIVAÇÃO TEM QUE SER FEITA ATRAVÉS DO ADMINISTRADOR 

REMOTO ESET).

DETALHES DE LICENÇAS 
CLIENTES/SITES

CONSOLE DE WEB DO 
ADMINISTRADOR DE LICENÇAS ESET

USUÁRIOS “A” DO SITE/CLIENTE

SITE/CLIENTE A SITE/CLIENTE B SITE/CLIENTE C

DETALHES DAS LICENÇAS

ENDPOINT ENDPOINT SERVIDOR
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Por favor, visite eset.com/br para mais informações.

Fique no controle com a administração remota

Gerenciamento remoto que 
entrega um console de web único 
que lhe dá uma visão geral e 
abrangente e controle de segurança 
de TI para seus clientes.

Um console, múltiplos sites, sem 
aborrecimentos.
As funcionalidades multi-tarefa 
permitem que os MSPs gerenciem 
clientes múltiplos a partir de um 
único servidor, enquanto que os 
clientes não podem ver os dados de 
outros clientes.

Todos os instaladores em um 
único lugar 
Veja todos os instaladores de 
produtos para diferentes clientes, 
grupos de usuários, licenças, etc., 
em uma única tela para filtragem e 
ordenação rápida.

Customizável para MSPs
Os MSPs podem adicionar seus 
logos para customizar suas 
instâncias do Administrador 
Remoto ESET, bem como gerar 
relatórios com cabeçalhos 
customizados. 

Um console de web para administração 
abrangente que dá à você uma perfeita 
visão geral da segurança através de 
redes/sites. Gerencie endpoints, 
servidores e celulares.
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Por favor, visite eset.com/br para mais informações.

Faça operações com mais facilidade com os plugins do MSP

Gerencie os produtos de segurança ESET a partir do console de Gerenciamento & Monitoramento Remoto (RMM) – não é 
necessário fazer login no Administrador Remoto ESET para as operações diárias – ou tire vantagem do nosso API de 
administração remota.

A ESET trabalha constantemente para adicionar novos plugins aos já existentes:

ESET Remote 
Administrator 
Plug-in para Kaseya

ESET Remote 
Administrator 
Plug-in para LabTech
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Soluções de segurança ESET disponíveis no MSP Program

mobile
security

remote
management

endpoint
antivirus

endpoint
security

file
security

eset endpoint protection standard

eset endpoint protection advanced

ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirus para Windows 

ESET Endpoint Antivirus para macOS

ESET NOD32 Antivirus Business Edition 
para Linux Desktop

Mobile Security

ESET Endpoint Security para Android

ESET Mobile Device Management 
para Apple iOS

File Security

ESET File Security  
para Microsoft Windows Server

ESET File Security  
para Microsoft Windows Server Core

ESET File Security para Linux / 
FreeBSD

ESET Endpoint Security

ESET Endpoint Security para Windows

ESET Endpoint Security para macOS

Mail Security

ESET Mail Security  
para Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security  
para IBM Lotus Domino

ESET Mail Security 
para Linux/FreeBSD

Por favor, visite eset.com/br para mais 
informações.

Colaboração

ESET Security  
para Microsoft SharePoint 
Server 

Segurança de Virtualização

ESET Virtualization Security 
para VMware NSX

ESET Virtualization Security 
para VMware vShield

ESET Shared Local Cache

Segurança de Gateway

ESET Gateway Security 
para Linux/FreeBSD

Acima de tudo, você ainda pode oferecer os seguintes produtos independentes como parte do ESET MSP Program:



Informações de contato:
Copyright © 1992 – 2017 ESET, spol. s r. o. ESET, o logo ESET, a figura do andróide ESET, NOD32, ESET Smart Security, SysInspector, ThreatSense, ThreatSense.Net, LiveGrid, o logo 
LiveGrid e/ou outros produtos mencionados da ESET, spol. s r. o., são marcas registradas da ESET, spol. s r. o. Windows® é uma marca registrada do grupo Microsoft de empresas. 
Outras empresas ou produtos aqui mencionados podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. Produzido de acordo com os padrões de qualidade do ISO 9001:2008.




