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Baixo custo

RIP & Replace 

PROBLEMA
Migrar de um vendedor de anti-

malware para outro exige 

muito tempo, esforço e recursos 

de TI - é mais fácil não mudar.

SOLUÇÃO 
RIP & Replace das soluções 

para Endpoint da ESET agora 

desinstala todos os softwares 

anti-malware redundantes 

durante sua instalação e os 

endpoints são instalados pré-

configurados.

BENEFÍCIOS
A migração para a ESET é 

contínua e integrada e requer 

tempo e recursos mínimos.



Baixo custo

ESET License Administrator 

PROBLEMA 
Nosso orçamento de TI é 

constantemente examinado e os 

custos precisam ser atribuidos de 

forma precisa. Mas é difícil manter 

o controle de quantas licenças

estamos usando ou se estamos 

pagando por muitas.

SOLUÇÃO
ESET License Administrator. 

Nosso novo administrador de 

licenças lida com todas as 

licenças de forma transparente 

em um lugar - de onde possa 

combiná-las, delegá-las e 

gerenciá-las centralmente, em 

tempo real.

BENEFÍCIO
Você tira o máximo de suas 

licenças sem desperdício. Seu 

departamento de TI pode planejar 

e gerenciar melhor os recursos. 



Baixo custo

Proteção Interna ao Acesso de Dados 

PROBLEMA
Precisamos gerenciar o acesso 

de dados online e off-line, mas 

ferramentas dedicadas são 

caras, precisam de 

gerenciamento adicional e 

aumentam as exigências do 

endpoint.

SOLUÇÃO
Proteção Interna de Acesso de 

Dados. ESET Endpoint Security 

vem com Anti-phishing interno, 

Controle de Equipamento, 

Controle de Web, Firewall e 

outras funcionalidades para 

cobrir essas exigências de 

segurança.

BENEFÍCIO
Não é necessário pagar e 

manter ferramentas dedicadas 

ou atualizar seu hardware para 

executá-las



Baixo custo 

Automação por agente 

PROBLEMA
Gastamos muito tempo em 

tarefas diárias repetitivas. E 

nossa força de trabalho móvel 

não está sempre conectada à 

rede corporativa - então, como 

podemos controlar a 

segurança?

SOLUÇÃO
Automação por agente. Todas 

as tarefas são rodadas por um 

agente independente 

diretamente no endpoint, 

mesmo sem estar conectado ao 

ESET Remote Adminitrator. Os 

resultados (logs) são 

sincronizados quando houver 

conexão.

BENEFÍCIO
As tarefas diárias dos 

administradores de TI são 

minimizadas, economizando 

tempo e permitindo que eles 

foquem em tarefas mais 

importantes e sofisticadas.
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Excelente usabilidade

RIP & Replace 

PROBLEMA 
Migrar de um vendedor de 

anti-malware para outro exige 

muito tempo, esforço e 

recursos de TI - é mais fácil 

não mudar.

SOLUÇÃO
O RIP & Replace das soluções 

para Endpoint da ESET agora 

desinstala todos os 

softwares anti-malware 

redundantes durante sua 

instalação e os endpoints são 

instalados pré-configurados.

BENEFÍCIO
A migração para a ESET é 

contínua e integrada - o Rip & 

Replace torna o processo fácil.



Excelente usabilidade 

Baixa Demanda do Sistema

PROBLEMA 
As soluções de segurança de TI 

causam lentidão em nossos 

computadores e em nosso 

pessoal também, levando a 

reclamação dos usuários

SOLUÇÃO 
ESET é famosa por sua baixa 

demanda nos sistemas. Todos os 

nossos produtos são otimizados 

para assegurar que sejam rodados 

com alta velocidade, como 

confirmado por testes 

independentes.

BENEFÍCIO
Seus computadores não rodam 

com lentidão - nem seu pessoal. 

O resultado: não há mais 

reclamações dos usuários.



Excelente usabilidade

ESET License Administrator 

PROBLEMA
É difícil gerenciar licenças de 

forma dinâmica em resposta a 

mudança em nossa rede. Nosso 

orçamento de TI é 

constantemente examinado e 

nós precisamos de uma maneira 

de demonstrar que gastar com 

licenças é algo efetivo.

SOLUÇÃO 

ESET License Administrator. 

Nosso novo administrador de 

licenças lida com todas as 

licenças de forma transparente 

em um lugar - de onde você 

possa combiná-las, delegá-las e 

gerenciá-las centralmente, em 

tempo real.

BENEFÍCIO
O gerenciamento das licenças 

é feito de forma fácil - gerencie 

suas licenças centralmente, em 

tempo real.




