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FUNCIONALIDADES

Antivirus e Antispyware Elimina todos os tipos de ameaças, incluindo vírus, rootkits, worms e spywares. Fornece em tempo real uma 

varredura nos dados armazenados no servidor. Fornece todas as ferramentas para uma plena proteção do 

servidor direito, incluindo a proteção remanescente e do scanner sob demanda. Realiza varreduras sob 

demanda ou programa verificações de qualquer conteúdo armazenado dentro da estrutura do banco de 

dados do SharePoint. A ESET Auto-defesa impede que malwares e usuários não autorizados desabilitem a 

segurança do sistema. Impulsionada pela avançada tecnologia ThreatSense, combinando velocidade, 

precisão e mínimo impacto no sistema

Baseado em regras de filtragem  Aplica regras para otimizar a protecção

Regras de configuração baseadas nome do arquivo, tamanho e tipo

 Baixas demanda do sistema Oferece proteção comprovada, deixando mais recursos do sistema para as tarefas vitais do servidor.

Operação sem problemas Protegido por senha de desinstalação

Exclui automaticamente os arquivos críticos do servidor

Reconhece automaticamente o software do servidor, como o Microsoft SQL Server e Microsoft IIS

Detecta automaticamente as funções do servidor para excluir arquivos de servidores críticos, como 

armazenamentos de dados e arquivos de varredura, diminuindo a sobrecarga

ESET SysInspector Executa a análise do sistema em profundidade para identificar potenciais riscos de segurança

ESET SysRescue Permite criar uma imagem do sistema operacional, iniciando automaticamente com soluções de 
segurança instaladas com a finalidade de limpar profundamente malwares e restaurar as operações do 
sistema

Sistemas Operacionais:
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008 R2 
Microsoft Windows Server 2008 (x86 and x64) 
Microsoft Windows Server 2003 (x86 and x64) 

Microsoft Small Business Server 2011 
Microsoft Small Business Server 2008 
Microsoft Small Business Server 2003 R2 
Microsoft Small Business Server 2003

Versões SharePoint suportadas:
Microsoft SharePoint Server 2013 (64 bit) 
Microsoft SharePoint Server 2010 (64 bit) 
Microsoft SharePoint Foundation 2010 (64 bit) 
Microsoft SharePoint Server 2007 (32 & 64 bit) 
SharePoint Services 3.0 

Uma solução de segurança indicada para o Microsoft SharePoint Server 2013 
Mantém o SharePoint limpo por varredura de arquivos no banco de dados. Oferece proteção plena ao servidor direito.

Impede que ameaças maliciosas e usuários não autorizados violem a segurança do sistema.

ESET® Security para Microsoft SharePoint Server

Para obter informações detalhadas sobre o gerenciamento remoto via ESET Remote Administrator, visite eset.com.br 




