
Console na nuvem de tela única fornecendo 
visibilidade centralizada, gerenciamento e 
percepção por todos os SOs.

VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

CYBERSECURITY
EXPERTS ON
YOUR SIDE



O ESET PROTECT utiliza o console web para fornecer visibilidade 

em tempo real dos endpoints dentro e fora da empresa, bem como 

um relatório completo e gerenciamento de segurança para todos os 

sistemas operacionais. 

É um único painel sobre todas as soluções de segurança ESET instaladas na 

rede e controla as camadas do Endpoint Prevention, Detection & Response 

através de todas as plataformas - cobrindo desktops, servidores, máquinas 

virtuais sem agente e até mesmo dispositivos móveis gerenciados.

“Segurança gerenciada centralmente em todos os 
endpoints, servidores e dispositivos móveis foi um 

benefício chave para nós.”

— Gerente de TI, Diamantis Masoutis S/A, Grécia, +6.000 licenças

Painel ESET PROTECT— 
visão geral de incidentes



A diferença ESET
PREVENÇÃO À 
RESPOSTA

Com um único console, o 
ESET PROTECT combina o 
gerenciamento de múltiplas 
soluções de segurança da ESET. 
Da prevenção contra ameaças à 
detecção  e resposta, eles cobre 
toda sua organização de uma 
forma multicamadas para o melhor 
nível de proteção. 

CORREÇÕES DE 
INCIDENTE EM UM 
ÚNICO CLIQUE

Do painel principal, um 
administrador de TI pode avaliar 
rapidamente a situação e 
responder aos problemas. Ações 
como criar uma exclusão, enviar 
arquivos para análise posterior ou 
iniciar um escaneamento estão 
disponíveis com um único clique.
Exclusões podem ser feitas por 
nome da ameaça, URL, hash ou 
combinação. 

RBAC AVANÇADO 

Começando com o acesso 
protegido a MFA, o console é 
equipado com um sistema de 
Controle de Acesso Baseado 
em Função (RBAC). Atribua 
administradores e usuários 
do console a ramos de rede 
específicos, grupos de objetos 
e especifique ambientes de 
permissão com um alto grau de 
granularidade.

SISTEMA DE 
NOTIFICAÇÃO 
TOTALMENTE 
PERSONALIZÁVEL

O sistema de notificação 
apresenta um editor completo 
do tipo “o que você vê é o que 

há”, onde você poderá configurar 
as notificações completamente 
para ser alertado das informações 
exatas que você deseja ser 
notificado.

RELATÓRIO DINÂMICO 
E PERSONALIZADO

O ESET PROTECT fornece mais 
de 170 relatórios integrados e 
permite que você crie relatórios 
personalizados de mais de 1000 
pontos de dados. Isso permite que 
as organizações criem relatórios 
cujo conteúdo e visual sejam 
exatamente como desejam. Assim 
que forem criados, os relatórios 
podem ser configurados para 
serem gerados e enviados por 
e-mail em intervalos programados.

FRAMEWORK DE 
AUTOMAÇÃO

Grupos dinâmicos podem 
classificar computadores baseado 
no status atual do dispositivo ou 
critérios de inclusão definidos. As 
tarefas podem ser configuradas 
para disparar ações como 
escaneamentos, alterações de 
política ou instalar/desinstalar 
software baseado em alterações 
dinâmicas de associação de grupo.

SUPORTE VDI 
TOTALMENTE 
AUTOMATIZADO

Um algoritmo de detecção de 
hardware abrangente é usado 
para determinar a identidade 
da máquina baseado em seu 
hardware. Isso permite reconstruir 
a imagem automaticamente 
e clonagem de ambientes de 
hardware não persistentes.
Portanto, o suporte VDI da ESET 
não precisa de interações manuais 
e é totalmente automatizado.

COMPROVADO E 
CONFIÁVEL

A ESET está na indústria de 
segurança há mais de 30 anos 
e continuamos a evoluir nossa 
tecnologia para que esteja um 
passo à frente das mais novas 
ameaças. Isso nos levou a ter a 
confiança de mais de 110 milhões 
de usuários no mundo todo. Nossa 
tecnologia é constantemente 
examinada e validada por 
testadores terceiros que mostram 
quão eficaz é nossa abordagem em 
parar as últimas ameaças.

PRONTA PARA MSP

Se você é um Provedor de Serviços 
Gerenciados (MSP), cuidando 
das redes de seus clientes, você 
irá gostar das capacidades 
multilocação do ESET PROTECT. 
As licenças MSP são detectadas 
automaticamente e sincronizadas 
com o servidor de licenciamento, 
e o console permite que você 
faça ações avançadas como 
instalar/remover qualquer 
aplicativo de terceiros, executar 
scripts, comandos remotos, 
listar processos em execução, 
configurações de HW, etc.



Detalhes
técnicos
PAINEL ÚNICO

Todos os produtos endpoint da ESET podem ser 
gerenciados a partir de um único console ESET PROTECT. 
Isso inclui estações de trabalho, dispositivos móveis, 
servidores e máquinas virtuais, e os seguintes SOs: 
Windows, macOS, Linux e Android.

CRIPTOGRAFIA DE DISCO 
COMPLETA (FDE)

A Criptografia de Disco Completa é nativa do ESET 
PROTECT, gerenciando a criptografia de dados 
em ambos, endpoints Windows e Mac (FileVault), 
melhorando a segurança dos dados e ajudando as 
organizações a solucionar o problema da conformidade 
de regulamentação de dados. 

SANDBOX NA NUVEM

O suporte para sandbox na nuvem aumenta muito a 
detecção de ameaças zero-day como ransomware ao 
analisar rapidamente arquivos suspeitos no poderoso 
sandbox na nuvem da ESET.

INVENTÁRIO DE HARDWARE/
SOFTWARE

O ESET PROTECT não apenas apresenta todos 
os aplicativos de software instalados em toda a 
organização, mas também apresenta o hardware 
instalado. 

COMPLETAMENTE MULTILOCAÇÃO

Podem ser criados múltiplos usuários e grupos de 
permissão para permitir o acesso a uma porção limitada 
do console ESET PROTECT. Isso permite a agilização 
completa de responsabilidades em grandes equipes da 
empresa.

Isso permite que você faça mais a partir de uma única 
localização ao agrupar dinamicamente computadores 
baseado em fabricante, modelo, SO< processador, RAM, 
espaço em HD e muitos outros itens.

CONTROLE DE POLÍTICA GRANULAR

As organizações podem configurar múltiplas políticas 
para o mesmo computador ou grupo e podem aninhar 
políticas para permissões herdadas. Além disso, as 
organizações podem configurar ambientes de política 
como configurável pelo usuário, para que você possa 
bloquear qualquer número de configurações dos 
usuários finais.

SUPORTE SIEM E SOC

O ESET PROTECT dá suporte total às ferramentas  
SIEM e pode exibir todas as informações de registro 
no formato amplamente aceito JSON ou LEEF, 
permitindo a integração com Centros de Operações 
de Segurança (SOC).


