ACORDO DE PREÇOS
ENTRE
A CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo., doravante
designada por CIMLT.
E
A Partblack, S.A., doravante designada por Partblack.
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Acordo de Preços, que se rege
pelas cláusulas seguintes:
1ª A Partblack garantirá à CIMLT e às instituições do seu âmbito de actuação,
nomeadamente os Municípios Associados, Empresas Municipais e intermunicipais
e outras entidades a ela associadas, a possibilidade de licenciamento dos
produtos por ela comercializados a preços bonificados conforme discriminado em
Anexo.
2ª A CIMLT divulgará, junto das entidades supramencionadas, a existência do
presente Acordo de Preços, publicitando inclusivamente no seu Website os termos
do Anexo acima referido.
3ª O presente Acordo de Preços tem a duração de 3 anos a contar da data
31.05.2012.
4ª O presente Acordo de Preços é constituído pelo seu corpo principal e por um
Anexo.

Lisboa, 30 de Maio de 2012.

ANEXO
1. SOLUÇÕES PANDA SECURITY ABRANGIDAS NO ACORDO:
1.1: Panda Cloud Office Protection
1.2: Panda Security for Business com Exchange

2. DESCRIÇÃO DAS VÁRIAS SOLUÇÕES ABRANGIDAS NO ACORDO:

2.1 – Panda Cloud Office Protection
O Panda Cloud Office Protection é um serviço de subscrição baseado na
Web que liberta as PME de hardware adicional, pessoal de manutenção e outros
recursos dedicados ao antivírus, atingindo elevados níveis de segurança para
todos os PCs, portáteis, servidores e filiais.
Como um Serviço Alojado, fornece uma consola Web sempre fácil de utilizar
que permite às organizações gerirem as suas protecções a qualquer altura a
partir de qualquer local, incluindo as de filiais que não se encontrem ligadas à
LAN, sem quaisquer investimentos adicionais na infra-estrutura.
Oferece um Serviço de Segurança para PME através da Web e de um portal de
gestão que possibilita à empresa, caso desejavel, delegar a gestão da sua
segurança a um Fornecedor de Serviços.
O Panda Cloud Office Protection é complementado com auditorias de segurança
periódicas, beneficiando da tecnologia exclusiva da Panda, a Inteligência
Colectiva.
Subscreva o serviço de segurança e esqueça o hardware, software e outros
recursos dedicados ao antivírus.
Características:











Consola Web de administração
Protecção proactiva anti-malware
Instalação flexível
Gestão da firewall pessoal
Gestão de perfis de utilizadores
Perfis de administração e monitorização
Actualizações e upgrades automatizados
Actualizações e upgrades P2P
Relatórios detalhados e resumidos
Serviço de auditoria de malware aprofundada

2.2 – Panda Security for Business com Exchange
O Panda Security for Business com Exchange é uma suite de segurança
modular e escalável, especialmente desenvolvida para empresas. Protege contra
todo o tipo de ameaças da Internet, conhecidas e desconhecidas. Os diferentes
módulos da nova solução combinam tecnologias reactivas e proactivas. Estas são
geridas a partir da consola de administração centralizada, o AdminSecure.
Ao contrário de outras soluções, as tecnologias incluídas nos diferentes módulos
do Panda Security for Business com Exchange actuam como um sistema
unificado que combate vírus, spyware, Trojans, worms, hackers, spam e
outras ameaças conhecidas ou não, em servidores de ficheiros, estações de
trabalho e portáteis, fornecendo a protecção mais eficaz e simples de gerir e
um mais elevado retorno do investimento ao englobar tudo isto numa única
solução. Protege empresas que gerem os seus e-mail’s através de servidor
Microsoft Exchange.
Características:
 Protecção Completa
Além de o proteger contra vírus, worms e trojans – conhecidos ou não – o Panda
Security for Business com Exchange pode bloquear spam, filtrar tracking cookies,
conteúdos perigosos ou ofensivos, e impedir a instalação e utilização de spyware ou
adware indesejado, dialers, e outras ferramentas de hacking. As capacidades preventivas
detectam vulnerabilidades e aplicam correcções de segurança, ao passo que o anti-spam e
a filtragem de conteúdos para Exchange proporcionadas pelo Panda Security for
Exchange Servers, aumentam o nível de protecção dos computadores, tornando o
Panda Security for Business com Exchange na alternativa ideal para empresas à
procura de uma única solução para proteger contra ameaças da Internet.


Intercepção de vírus e intrusos

O Panda Security for Business com Exchange incorpora tecnologias preventivas
(HIPS) que utilizam uma firewall automática para proteger as suas comunicações de
ataques de negação de serviços e de vírus de rede – que não necessitam de um ficheiro
para poderem funcionar e infectar computadores. Além disso, as Tecnologias
TruPreventTM identificam comportamentos irregulares ou maliciosos em programas
utilizados pelos seus colaboradores, tornando possível a detecção e bloqueio de novo
malware – para o qual não há identificação – antes de se propagar pela rede, impedindo
tentativas potencialmente perigosas de exploração de vulnerabilidades de buffer overflow.


Utilização eficaz de recursos

A distribuição progressiva e modular do antivírus e a integração da tecnologia
SmartClean2 no Panda Security for Desktops – a protecção Panda para postos de
trabalho – permite a reparação dos danos causados pelos vírus sem necessidade de aplicar
ferramentas adicionais, e ao optimizar a utilização dos recursos disponíveis, evita
congestionamento nas comunicações independentemente da localização dos computadores
e tipologia das redes.


Gestão centralizada a partir de qualquer ponto da rede

A instalação, actualização, supervisão e gestão activa da sua protecção é mais simples e
eficaz utilizando o Panda AdminSecure que, ao utilizar wizards intuitivos, permite a
implementação da protecção e a automatização de tarefas de rotina de forma a alcançar a
protecção mais eficaz para a sua rede. Os repositórios do Panda AdminSecure contêm
pacotes com os módulos de protecção e os agentes, para que possam ser implementados
através de diversos meios, como gamas de IP ou pacotes, representando uma mais valia
para os utilizadores móveis.


Protecção permanente

O novo sistema de actualizações diárias automáticas da Panda Security apenas descarrega
a parte do ficheiro de assinatura de vírus necessária para os módulos instalados, e na

eventualidade dum alerta de vírus, facilita a correcção imediata dos ficheiros de assinatura
de forma a detectarem o foco da infecção, garantindo protecção permanente para
computadores antes que a infecção se propague.
Este mecanismo permite a protecção rápida e fiável de todos os computadores. As
aplicações armazenadas em servidores de ficheiros Windows e Netware também podem
ser protegidas, reduzindo os custos de manutenção do Panda Security for Business
com Exchange.


Auditorias periódicas

O Panda Malware Radar está integrado no AdminSecure. Isto significa que é possível
executar periodicamente, auditorias em busca de malware na sua rede, utilizando um
ficheiro de assinaturas de malware com mais de 2.000.000 de assinaturas, resultante do
sistema de Inteligência Colectiva da Panda. A Inteligência Colectiva aumenta
exponencialmente os rácios de detecção e obtém benefícios da informação recolhida a
partir da comunidade de utilizadores.


Adaptável à sua estrutura

O sistema realize periodicamente um auto-diagnóstico para verificar o estado dos
repositórios e da protecção nos servidores e estações de trabalho. Os dados são
armazenados e processados numa base de dados para oferecer relatórios gráficos e
estatísticos que demonstrem o nível de segurança da empresa.

3. VALORES ACORDADOS NO ACORDO DE PREÇOS (IVA não incluído)
3.1 - Panda Cloud Office Protection
Software
Panda Cloud Office Protection

Preço Por
Licença 3 Anos
20 €

3.2 - Panda Managed Email Protection
Serviço
Panda Security for Business com Exchange

Preço Por
Licença 3 Anos
15 €

4. Apoio e Suporte aos Produtos Panda
 A Partblack prestará suporte no local para novas instalações, para
aquisições superiores a 35 Licenças. A data instalação deverá acordada
entre as partes intervenientes
 A Partblack garantirá uma Hot Line para Migrações de soluções Panda.

