
VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

Proteção avançada para aplicativos  
Microsoft 365 com defesa absoluta para 
ameaças de dia zero



O que é
o ESET Cloud
Office Security?

O ESET Cloud Office Security fornece 
proteção avançada para aplicativos 
Microsoft 365 com competências de defesa 
absoluta para ameaças de dia zero.

Sua combinação de filtragem de spam, 
verificação antimalware, antiphishing e 
sandbox com base na nuvem ajuda a proteger 
a comunicação, o trabalho colaborativo e o 
armazenamento em nuvem. Nosso console 
de uso fácil oferece uma visão geral de itens 
detectados e imediatamente notifica os usuários 
ao detectar uma ameaça.

ESET Cloud Office Security dashboard



Como funciona

Proteja suas ferramentas 
de colaboração

Sua combinação de filtragem de spam, verificação 
antimalware, antiphishing e sandbox com base na nuvem 
ajuda a proteger as comunicações da sua empresa contra 
infecções, minimiza interrupções de trabalho devido a 
mensagens não solicitadas e auxilia na prevenção de 
ataques direcionados, assim como novos tipos de ameaças, 
especialmente ransomware.

A proteção antimalware protege os aplicativos Exchange 
Online, OneDrive, SharePoint Online e Teams na sua 
empresa. 

Este produto é entregue como um serviço, com um 
console gerenciamento na web dedicado, acessível de 
qualquer lugar.

• Oferece comunicações e 
colaboração livres de infecções

• Minimiza os efeitos adversos de 
mensagens não solicitadas na 
produtividade diária da sua equipe

• Previne que e-mails recebidos 
externamente sejam usados 
como um canal para ataques 
direcionados



Casos de uso
PROBLEMA

O dono de uma empresa deseja aplicar medidas 
específicas para minimizar os riscos de segurança 
cibernética e mantera continuidade dos negócios.

 
 
 SOLUÇÃO

 ✓ O administrador da empresa pode verificar o 
volume de spam, malware ou e-mails de phishing 
detectados pelo ECOS, e identificar quais 
usuários são os alvos mais frequentes de e-mails 
maliciosos.

 ✓ O administrador pode observar em quais horários a 
empresa recebe a maioria dos spams.

 ✓ Os dados confidenciais da empresa no OneDrive 
precisam ser protegidos por uma camada adicional 
de segurança.

PROBLEMA

Troca frequente de arquivos grandes no 
armazenamento em nuvem da empresa, entre 
pessoas internas e externas.

 SOLUÇÃO

 ✓ Os dados confidenciais da empresa no OneDrive 
precisam ser protegidos por uma camada adicional 
de segurança.

 ✓ O administrador pode ativar uma solução de 
segurança na nuvem de terceiros, como o ESET Cloud 
Office Security, para proteger os aplicativos Microsoft 
365 da empresa.

 ✓ Um poderoso mecanismo anti-malware verifica 
todos os arquivos, novos e alterados, e evita a 
propagação de malware por meio do OneDrive em 
diversos dispositivos.

PROBLEMA

Ransomwares costumam entrar nas caixas de correio de 
usuários desavisados por meio de seus e-mails. 

 SOLUÇÃO

 ✓ O ESET Cloud Office Security envia 
atomaticamente anexos de e-mail suspeitos para 
o ESET Dynamic Threat Defense.

 ✓ O ESET Dynamic Threat Defense analisa a amostra 
em um ambiente de sandbox na nuvem isolado. 
Depois, envia o resultado de volta ao ESET Cloud 
Office Security, geralmente em até 5 minutos.

 ✓ O ESET Cloud Office Security detecta e corrige 
automaticamente os anexos que contêm conteúdo 
malicioso.

 ✓ O anexo malicioso não prejudica a rede do usuário  
ou da empresa.

PROBLEMA

As necessidades de um grupo específico de 
colaboradores devem ser equilibradas com a 
necessidade de manter a empresa segura.

 

 SOLUÇÃO

 ✓ O administrador pode definir diferentes 
configurações para cada dispositivo, ou usuário.

 ✓ Se uma equipe pequena da empresa quiser receber 
e-mails relevantes ao seu trabalho (por exemplo, 
newsletters de marketing), o administrador pode 
configurar uma política e desabilitar o antispam 
apenas para esse grupo.

 ✓ A empresa permanece protegida contra malwares, e a 
maioria dos funcionários não recebe spam. 



Proteja e-mails e arquivos 
compartilhados ou 
armazenados na nuvem

ANTISPAM

Agora, com um mecanismo premiado, aprimorado e 
com melhor desempenho, esse componente essencial 
filtra todos os e-mails de spam e mantém as caixas de 
correio dos usuários livres de mensagens não solicitadas 
ou indesejadas.

ANTIPHISHING

Previne que os usuários acessem páginas on-line 
conhecidas como sites de phishing. As mensagens 
de e-mail podem conter que redirecionam a páginas 
on-line de phishing. ESET Cloud Office A equipe 
de segurança investiga o corpo da mensagem e o 
assunto de e-mails recebidos para identificar esses 
links (URLs).Os links são comparados com um banco 
de dados de links de phishing conhecidos, atualizados 
constantemente.

ANTIMALWARE

Verifica todos os e-mails e anexos recebidos, assim 
como todos os arquivos novos e alterados. Isso 
ajuda a manter a caixa de e-mails dos usuários livres 
de malware e evita sua propagação por meio do 
armazenamento na nuvem em diferentes dispositivos.

PROTEÇÃO AUTOMÁTICA

Com essa opção habilitada, os administradores 
se certificam de que os novos usuários criados no 
grupo de usuários do Microsoft 365 serão protegidos 
automaticamente, sem precisar adicioná-los 
separadamente no console.

DYNAMIC THREAT DEFENSE

Tecnologia proativa com base na nuvem, que utiliza 
varredura adaptativa avançada, aprendizado de 
máquina de ponta, sandbox com base na nuvem e 
análise comportamental aprofundada para prevenir 
ataques direcionados, assim como novos tipos de 
ameaças, especialmente de ransomwares.

GERENCIAMENTO DE QUARENTENA 

Os administradores podem inspecionar objetos 
nessa seção de armazenamento, decidindo exclui-los 
ou liberá-los. Esse recurso oferece gerenciamento 
simples de e-mails e arquivos que foram colocados em 
quarentena por nosso produto de segurança. Além disso 
os administradores podem baixar itens em quarentena 
e investigá-los com outras ferramentas localmente.

NOTIFICAÇÕES

As notificações melhoram muito a eficiência dos 
administradores, eliminando a necessidade de verificar 
o painel constantemente. Quando uma nova atividade 
potencialmente suspeita é detectada dentro do ESET 
Cloud Office Security, a solução é capaz de enviar um 
e-mail para notificar os administradores ou usuários 
para que saibam da ameaça imediatamente.

EXCHANGE ON-LINE ONEDRIVE TEAMS SHAREPOINT ON-LINE



Características do Produto

Proteção Exchange On-
line

ANTISPAM ✓
ANTIPHISHING ✓
ANTIMALWARE ✓
QUARENTENA PARA EMAILS NO EXCHANGE ONLINE ✓
DYNAMIC THREAT DEFENSE ✓

Proteção para OneDrive 
For Business

ANTIMALWARE ✓
QUARANTINE FOR ONEDRIVE FILES ✓
DYNAMIC THREAT DEFENSE ✓

Proteção para SharePoint 
On-line

ANTI-MALWARE ✓
QUARANTINE FOR SHAREPOINT FILES ✓
DYNAMIC THREAT DEFENSE ✓

Proteção para Teams

ANTIMALWARE ✓
QUARENTENA PARA ARQUIVOS NO SHAREPOINT ✓
DYNAMIC THREAT DEFENSE ✓

Console com 
grenciamento na 
nuvem 

GERENCIAMENTO DA LICENÇA ✓
PROTEÇÃO AUTOMÁTICA ✓

PAINEL COM ESTATÍSTICAS DE SEGURANÇA ✓

NOTIFICAÇÕES DE DETECÇÕES DE E-MAIL ✓
FILTRAGEM AVANÇADA DE DETECÇÕES ✓
GERENCIAMENTO DE QUARENTENA ✓
CONFIGURAÇÕES DE PROTEÇÃO SEGUNDO POLÍTICAS 
INTERNAS ✓
DIVERSOS GRUPOS DE USUÁRIOS ✓
RELATÓRIOS PERSONALIZÁVEIS ✓ ✓
ADAPTADO EM 21 IDIOMAS ✓

Proteção



TESTE ANTES DE COMPRAR

Teste nossa camada extra 
de proteção avançada 
para Microsoft 365 e veja 
como funciona facilmente. 
Experimente sua 
confiabilidade, comodidade 
e gerenciamento simples. 
Entre em contato com 
nossos especialistas para 
solicitar uma licença de 
teste grátis para até 25 
dispositivos.

https://eba.eset.com/account/trialregister


Sobre a ESET
Por mais de 30 anos, a ESET® tem 
desenvolvido software e serviços 
de segurança de TI líderes do setor, 
oferecendo proteção instantânea 
e abrangente contra ameaças de 
segurança cibernética em evolução para 
empresas e consumidores em todo o 
mundo. 

A ESET é propriedade privada. Sem 
dívidas e sem empréstimos, temos a 
liberdade de fazer o que for necessário 
para a proteção final de todos os nossos 
clientes.

www.eset.com

+110m
de usuários no 

mundo todo

+400mil
clientes 

corporativos

+200
países e 
regiões

13
centros de 

P&D globais

A ESET EM NÚMEROS

A ESET ganhou o status de 
“Champion” pelo terceiro ano 

consecutivo pela Matriz Global 
de Liderança em Cibersegurança 

Canalys 2021.

A ESET está em conformidade Com 
a ISO/IEC 27001:2013, uma norma 

reconhecida internacionalmente na 
implementaçãoe gerenciamento de 

segurança da informação.

 A ESET foi premiada com o status 
APROVADO pelas soluções de 

proteção de endpoints pelo AV-
Comparatives Business Security Test 

2021.
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