Studiu de caz ESET®

ERSTE Group, Austria
“ESET Endpoint Antivirus protejează serverele și stațiile de lucru:
Eficient, fără defecțiuni în funcționare și extrem de econom în ceea ce
privește resursele.”

NUMĂR DE STAȚII: 8.000
ȚARĂ: AUSTRIA
www.erstegroup.com

Michael Todorovitsch, Sef de sisteme de bază pentru infrastructură, s IT Solutions Austria Spardat GmbH

CLIENTUL
S IT Solutions Austria oferă soluții IT integrate pentru
domeniul bancar. Drept urmare, este nevoie de soluții
care oferă un nivel deosebit de ridicat pentru securizarea
datelor, în scopul de a proteja în mod eficient datele critice
ale partenerilor de afaceri și ale clienților împotriva accesului
unor terți. Pentru clientul ERSTE Group, un număr total
de 3.000 de servere și 3.500 de stații de lucru au necesitat
protecție în cadrul următoarelor sisteme de operare: Windows
XP 32 Bit, Windows 7 – EE 64 Bit, Windows Server 2003 (R2) 32 &
64 Bit, Windows Server 2008 (R2) și Windows Server 2012.
PERFORMANȚĂ RIDICATĂ, NIVEL ÎNALT DE
SECURITATE NECESAR
Recomandarea inițială de a utiliza ESET Endpoint Antivirus
a venit din partea colegilor din alte companii ce fac parte din
Erste Group, iar alegerea a fost validată prin intermediul unei
evaluări interne. Performanța produsului Endpoint Antivirus
Business Edition de la ESET și economisirea resurselor
hardware au reprezentat criteriile esențiale înainte de
cumpărare, pe lângă raportul performanță - preț. Printre

celelalte avantaje s-au numărat recunoașterea sa la nivelul
calității superioare, sistemul său de management central prin intermediul tabloului de bord Remote Administrator — și
pachetul de instalare ușoară.
Au fost alocate, în total, patru luni pentru trecerea la ESET.
După o perioadă de testare ce a durat două luni, cu clienți
pilot, roll-out-ul pentru toate sistemele a fost inițiat. A fost
“absolut remarcabil,” conform spuselor lui Michael Todorovitsch,
șef de sisteme de bază pentru infrastructură la s IT Solutions.
“La peste 6.500 de calculatoare nu au fost întâmpinate incidente
notabile.”

• Un singur produs pentru servere și endpoint-uri
• Operațiune simplă, adecvată pentru utilizare
zilnică
• Calitate ridicată în cazul recunoașterii de
malware
• Compatibilitate completă cu toate versiunile
de Windows
• Gestionare centrală și tablou de bord prin
intermediul ESET Remote Administrator

SOLUȚIA

• Pachet de instalare ușoară

Legat de implementarea soluției ESET, Todorovitsch a
comentat că “suportul și asistența externă nu au fost necesare și
doar câteva directoare au trebuit să fie exceptate de la scanare, astfel
încât ESET Endpoint Antivirus să poată rula fără probleme.”

• Performanță ridicată, fără întreruperi în
funcționare, cu acțiuni derulate pe fundal

Implementarea produsului ESET Endpoint Antivirus la Erste
Group a îndeplinit pe deplin până acum toate așteptările.
Firma a lăudat performanțele sale ridicate, precum și
operarea fără întreruperi, derulată pe fundal fără a avea un
impact asupra activităților de lucru ale utilizatorilor.

Despre ESET:  ESET este o companie slovacă de securitate IT, fondată în 1992, cu sediul în Bratislava. Compania este prezentă la nivel mondial,  cu centre de
distribuție regională localizate în San Diego, Buenos Aires și Singapore și birouri în Sao Paulo și Praga
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