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Endpoint Protection

Antivirus e Antispyware Eliminam todos os tipos de ameaças, incluindo vírus, rootkits, worms e spyware 
 
Rastreamento na nuvem opcional:
É possível adicionar arquivos seguros baseados em suas reputações à uma lista branca (white-list), o que 
fará com que o rastreamento seja melhor e mais rápido.
As únicas informações enviadas à nuvem se referem aos arquivos executáveis e de armazenamento – 
ditos dados não são atribuídos a pessoas.

Compatibilidade com 
ambientes virtuais

O ESET Shared Local Cache armazena os metadados de arquivos já rastreados no ambiente virtual, 
assim arquivos idênticos não são rastreados novamente, o que acelera a velocidade de rastreamento.

O rastreador de Internet e de 
e-mail 

Rastreia sites a procura de vírus e outras ameaças (protocolos HTTP) enquanto você navega e checa 
todos os e-mails recebidos (POP3/IMAP).

Rastreamento automático de 
meios removíveis

Avisa ao usuário que rastreie o conteúdo de meios removíveis, como CD/DVD ou USB, uma vez que eles 
são inseridos.

Proteção Multi-Plataforma As soluções de segurança da ESET para Windows detectam ameaças para Mac OS e vice-versa, 
oferecendo uma melhor proteção para ambientes multi-plataformas.

O ESET Endpoint Security para OS X garante 
uma proteção em várias camadas para 
ambientes mistos. 

Previne o acesso não autorizado a sua rede 
corporativa e proporciona proteção contra 
cibercriminosos.

A proteção contra malware e spyware serve 
de escudo contra sites falsos que tentam 
roubar informação sensível, como nomes 
de usuário e senhas. A baixa utilização de 
recursos por parte da solução de segurança 
libera espaço para a execução otimizada dos 
demais programas utilizados pelo usuário 
final.
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Proteção contra o acesso de dados

Controle Web Limita o acesso a sites da Internet por categoria, por exemplo: jogos, redes sociais, compras entre 
outras.
Permite a criação de regras para grupos de usuários, para cumprir com as políticas de sua empresa.

Two-Way Firewall Previne o acesso não autorizado à rede de sua empresa. Oferece proteção anti-hacker e prevenção 
contra a exposição de dados. Permite que você defina redes de confiança, fazendo com que todas as 
demais conexões, como Wi-Fi públicas, estejam em “modo restrito” por padrão. 

Anti-Phishing Protege usuários finais contra tentativas de sites falsos de roubar informação sensível, como nomes de 
usuário, senhas ou dados de cartões de bancos.

Opções de rastreio e atualização

Reversão de atualização Permite voltar à versão prévia dos módulos de proteção e bancos de dados de assinatura de vírus.
Permite congelar atualizações – há opções de reversão temporária ou atraso de atualização até a 
modificação manual.

Atualizações postergadas Permite o download desde três servidores de atualizações especializados: pré-lançamento (usuários de 
versões beta), lançamento padrão (recomendados para sistemas não críticos) e lançamentos atrasados 
(recomendados para sistemas corporativos críticos – aproximadamente 12 horas após lançamentos 
padrão).

Servidor de Atualizações Local Economiza no download de dados da empresa, já que executa o download apenas uma vez, em um 
servidor mirror local.
Funcionários remotos recebem a atualização diretamente do Servidor de Atualizações ESET quando o 
mirror não está disponível.
Compatível com o Protocolo de Comunicações Seguras (HTTPS).

Chegue mais longe com a ajuda dos nossos 
especialistas de plantão para prestar 
suporte técnico quando você precisa, e no 
seu idioma.

SUPORTE 
TÉCNICO 
GRATUITO



Usabilidade

Baixo impacto no sistema A baixa utilização de recursos por parte do ESET Endpoint Security for OS X oferece proteção 
comprovada sem comprometer os recursos do sistema, não afetando a execução dos demais programas 
utilizados pelos usuários. 
Pode ser instalado em computadores mais velhos sem a necessidade de renová-los, estendendo assim a 
vida útil desses computadores.

Gerenciamento Remoto As Soluções ESET Endpoint são totalmente gerenciáveis através do ESET Remote Administrator.
Instale, execute tarefas, configure políticas, colete registros e receba notificações e uma vista geral da 
segurança da sua rede – tudo isso desde uma console de gerenciamento web.

ESET License Administrator O administrador de licenças ESET possibilita o gerenciamento de todas as licenças disponíveis de forma 
transparente de um só lugar através da Internet. O administrador pode combinar (merge), delegar e 
gerenciar todas as licenças em tempo real, mesmo se o ESET Remote Administrator não estiver em uso.

Modo de apresentação Quando um programa estiver em modo de tela cheia, mensagens do tipo pop-up e processos do produto 
são bloqueados para não sobrecarregar o processador e a memória RAM.

Instalação em componentes Permite a escolha de quais componentes serão instalados, sem importar se a instalação é feita 
localmente ou gerenciada através do ESET Remote Administrator 6:
- Two-Way Firewall
- Controle Web
- Proteção no acesso web
- Proteção de e-mails 

Atualização remota Oferece a opção de atualizar as versões dos produtos ESET através do ESET Remote Administrator 6 sem 
a necessidade de remover a versão anterior completamente ou de reinstalá-la.

Registros em múltiplos 
formatos 

Permite que os registros sejam salvos em formatos comuns – CSV e texto plano – que podem ser lidos 
por ferramentas SIEM.
Permite que os registros sejam armazenados no endpoint para ser coletados depois. Os registros criados 
podem ser gravados no console Mac OS X.

Design familiar O produto possui o design limpo e familiar do Mac que você já conhece.
A interface é altamente intuitiva e transparente, o que permite uma navegação rápida.
É compatível com telas de alta definição.
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