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ESET 6

Com o intuito de maximizar a segurança dos equipamentos
informáticos que interagem com os seus sistemas de informação, a
UP licenciou, para disponibilização à sua comunidade, a plataforma
de segurança informática "ESET Endpoint Protection Advanced".

Este licenciamento abrange todas os equipamentos existentes, ou
que venham a ser adquiridos durante o período de licenciamento,
em qualquer das unidades orgânicas e organismos integrantes da
Universidade do Porto, e é extensivo aos computadores pessoais e
particulares (estudantes, docentes e não docentes).



1. Escolha a versão ESET 6

A Universidade do Porto disponibiliza duas versões da
solução:
- VersãoManaged*
- Versão Unmanaged*

*a versão do sistema operativo (32/64bit) será automaticamente detetada
pelo instalador

 A versão Managed receberá políticas de segurança e
atualizações aplicadas pela U.PORTO:

→ eset6_uporto_UO_GRUPO_MNG
UO – a sua Unidade Orgânica
GRUPO – STUDENT ou STAFF, onde STUDENT representa
o grupo Estudantes, e STAFF a restante comunidade
académica
MNG - versão Managed

 A versão Unmanaged receberá políticas de segurança e
atualizações aplicadas pela ESET. As políticas aplicadas
poderão ser personalizadas posteriormente:

→ eset6_uporto_UO_GRUPO_UNMG
UO – a sua Unidade Orgânica
GRUPO – STUDENT ou STAFF, onde STUDENT representa
o grupo Estudantes, e STAFF a restante comunidade
académica
UNMG – versão Unmanaged



2. Instalação (1/4)

- Execute o instalador;

- Confirme a autorização solicitada pelo User Account
Control clicando no botão Sim (se aplicável);

- Confirme a intenção de executar o instalador, clicando no
botão Sim;

- Leia as condições de utilização da solução ESET
disponibilizada pela U.PORTO, e clique no botão Sim para
prosseguir;



3. Instalação (2/4)

- Ser-lhe-á oferecida a possibilidade de remover a(s)

solução(ões)de antivírus previamente instalada(s). Para esse
efeito, deverá assinalar a respetiva checkbox, e clicar no
botão Continue;

- Leia o End-User License Agreement, e clique no botão
Next, se desejar prosseguir;



3. Instalação (3/4)

- Ser-lhe-ão apresentadas a(s) solução(ões) de antivírus
previamente instalada(s). Proceda à remoção das mesmas
(se aplicável) e clique no botão Continue to installation;

- A ESET recomenda a ativação do sistema de feedback Live
Grid. Se desejar, proceda á ativação do mesmo. Ative o
módulo de deteção de aplicações indesejáveis;

http://help.eset.com/ees/6/en-US/index.html?threatsense_net.htm


3. Instalação (4/4)

- Se obteve êxito na instalação da solução, ser-lhe-á
apresentado o ecrã abaixo exemplificado. Clique no botão
Done para concluir o processo.



4. Ativação da licença (1/2)

- Ligue o seu equipamento à rede U.PORTO
(eduroam / VPN);

- A sua licença será ativada remotamente;

- Para verificar se a sua licença foi ativada com êxito, deverá
clicar com o botão direito do rato no ícone ESET, junto ao
relógio, habitualmente situado no canto inferior direito;

- Clique na opção Protection status;



4. Ativação da licença (2/2)

- A licença deverá ser válida até 30/11/2018. Se o seu
produto ainda não se encontra licenciado, deverá
certificar-se de que o seu equipamento está ligado à rede
U.PORTO (eduroam / VPN);

- Se o seu equipamento está ligado à rede U.PORTO
(eduroam / VPN), deverá aguardar alguns minutos pela
ativação remota.



5. Conclusão do processo

- Atualize o antivírus clicando no opção Update, e aguarde
pela conclusão da atualização;

- Após conclusão da atualização, poderá desligar o seu
equipamento da rede U.PORTO (eduroam / VPN).


