
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: 
RADNICA V PALMELA

ESET mal vždy veľmi dobrú povesť, a preto sme očakávali jednoduchú 
inštaláciu a konfiguráciu, čo sa potvrdilo.” 

Ana Paula Ruas, Vedúci odboru, Radnica v Palmela  

Radnica v Palmela
Portugalsko 

http://turismo.cm-palmela.pt

ZÁKAZNÍK
Palmela je portugalské mesto a obec v okrese Setúbal. 
Nachádza sa 25 km južne od Lisabonu, hlavného mesta 
Portugalska. Geograficky je Palmela subregiónom Setúbalského 
polostrova. 

VÝZVA
Radnica Palmela prevádzkuje sieť, ktorá zahŕňa asi 750 
počítačov v miestnych školách a ďalších vzdelávacích 
inštitúciách. S rastúcim počtom pracovných staníc bolo čoraz 
zložitejšie riadiť bezpečnosť, a vznikla potreba komplexného 
riešenia s jednoduchým centrálnym riadením.

IMPLEMENTÁCIA
Ana Paula Ruas, vedúca IT oddelenia radnice v Palmela 
vysvetľuje, ako bolo nainštalované riešenie ESET v sieti: 
„ESET mal vždy veľmi dobrú povesť, a preto sme očakávali 
jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu, čo sa potvrdilo. Začali 
sme s inštaláciou konzoly – ESET Remote Administrator – 
a potom sme v sieti nainštalovali klientske aplikácie.“ 

OCHRANA ESET
V súčasnosti chráni ESET viac ako 750 pracovných staníc. 
Všetka e-mailová komunikácia sa kontroluje na serveri ESET 
Mail Security pre Microsoft Exchange, kde sa filtrujú spamy 
a malware, aby sa nedostali do schránok klientov  
„ESET používame už niekoľko rokov a dokážeme oceniť nielen 
jednoduchosť nasadenia a nastavenia, ale aj efektívnosť a jednoduché 
používanie pre klienta na akomkoľvek type zariadenia.“ 

www.eset.sk



ĽAHKÝ A EFEKTÍVNY
Unikátne postavené riešenia ESET Endpoint Security s nízkou 
záťažou na systém boli optimalizované tak, aby perfektne 
zapadli do akéhokoľvek systémového prostredia. Zabezpečujú 
rýchly štart a bezproblémovú prevádzku, a zároveň prinášajú 
stálu úroveň ochrany. 

VZDIALENÁ SPRÁVA
Spravujte IT ochranu naprieč tisíckami koncových zariadení 
z jednej konzoly. Využite funkcie ako napríklad náhodné 
spustenie vybraných úloh pre optimalizáciu sieťových úloh 
alebo real-time webové rozhranie zobrazujúce kritické 
informácie o bezpečnosti siete. 

REPUTÁCIA S PODPOROU CLOUDU
Riešenia ESET Endpoint Solutions ponúkajú pokročilú ochranu 
pre firemné koncové zariadenia. Overené skenovacie jadro 
ThreatSense s optimalizovaným skenovaním ESET Live Grid 
založeným na “whitelisting-u” bezpečných súborov umožňujú 
precíznu detekciu malvéru a robia riešenie veľmi efektívne voči 
prichádzajúcim hrozbám.

Zabezpečte ochranu svojej siete pomocou riešenia ESET 
Endpoint Security, ktoré chráni vaše dáta na viacerých 
úrovniach. Legendárny antivírus NOD32, obojsmerný firewall, 
internetová kontrola a vzdialená správa stoja v prvej línii obrany 
proti hrozbám.  

ESET má viac ako 25 rokov skúseností vo vytváraní 
bezpečnostného softvéru, ktorému dôveruje viac ako 100 
miliónov užívateľov na celom svete. Naše riešenia navyše získali 
prestížne ocenenia mnohých testovacích inštitúcií. 

ESET Endpoint Security
Chráňte firemné dáta prostredníctvom viacvrstvovej 
ochrany od priekopníka v oblasti antivírusov 

O ESET: ESET je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa IT bezpečnosťou, ktorá bola založená v roku 1992 v Bratislave. Regionálne pobočky má 
v Prahe (Česká republika), San Diegu (USA), Buenos Aires (Argentína) a v Singapure. www.eset.sk

3 DOBRÉ DÔVODY PREČO POUŽÍVAŤ RIEŠENIA ESET ENDPOINT SOLUTIONS

Ocenenie Virtual Bulletin
Jediný dodávadeľ s rekordným 
počtom ocenení. Vyššia bezpečnosť 
preukázaná vďaka ESET.

Overené riešenia
Každý deň používajú naše produkty 
milióny ľudí. To je najlepší spôsob 
testovania a zabezpečenia kvality. 


