MPS CLOUD HOSTED ENTERPRISES
PRIO ENERGY

CASE STUDY
Organização: Prio Energy, S.A.
Indústria: Petrolífera
Localização: Porto de Aveiro, Gafanha da Nazaré
Solução: MPS Cloud Hosted Enterprises
Número de Utilizadores: 350
A PRIO distribui e comercializa combustíveis líquidos, conta com um terminal de tanques em Aveiro (armazenagem e
logística primária independente) e uma fábrica de biodiesel.
É uma empresa com capital 100% português e é a única gasolineira ibérica com a tripla certificação QSA
(Qualidade, Segurança e Ambiente). É desta forma que distribui combustíveis da mais alta qualidade, que cumprem
todos os requisitos técnicos legalmente estabelecidos.
A rede da PRIO é composta actualmente por mais de 240 postos de abastecimento de combustível, de norte a sul
de Portugal. Mais recentemente expandiu a sua atuação ao mercado com o fornecimento de gás com marca própria
(GPL auto e gás de garrafa).

DESAFIO
O correio eletrónico, nos dias de hoje, é
indiscutivelmente a ferramenta de comunicação que os
colaboradores da PRIO mais utilizam. A PRIO tem
várias áreas de negócio que utilizam o email para
transações importantes, nomeadamente nas áreas
financeira, contabilidade, trading, bem como as
operações logísticas, que trabalham ao minuto com os
seus parceiros, clientes e fornecedores, na elaboração e
entrega de encomendas.
Em 2016, a PRIO sofreu um ataque, no âmbito da
encriptação de ficheiros, que afetou o computador de
um colaborador e centenas de ficheiros no seu servidor
de ficheiros. Após análise interna, verificou-se que o
ataque se deveu a um malware, enviado por um email
malicioso, originário de um fornecedor.

Devido a este ataque, um dos principais problemas de
segurança que a PRIO pretendeu resolver visou controlar
e impedir a entrada de emails maliciosos no correio
eletrónico dos colaboradores da PRIO, necessitando para
tal de escolher uma solução de segurança de email que
fosse robusta e também compatível com o Microsoft
Office 365, que é utilizado para gestão de email e muitas
outras funções administrativas.
Após uma exigente consulta ao mercado de soluções de
segurança de email, a PRIO optou pela solução Mail
Protection Cloud Hosted Enterprises da
AnubisNetworks, que respondeu na íntegra aos requisitos
funcionais, operacionais e de negócio.

“Solução segura e eficiente na proteção de informação da PRIO e um excelente aliado
na integração com o nosso Microsoft Office 365.“
Rui Costa
Administrador de Sistemas
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RESULTADOS
As principais razões para selecionar a solução da
AnubisNetworks centraram-se no fato desta ser uma
solução de referência a nível mundial no combate ao
malware e vírus no vetor de email, bem como a parceria
com o operador de telecomunicações NOSComunicações, que implementou com sucesso a
solução MPS na PRIO.
A PRIO destaca como principais funcionalidades do
MPS:
• A forma eficaz como efetua o rastreio de todo o
correio electrónico que entra no servidor da PRIO,
catalogando as mensagens de acordo com uma
classificação de segurança e uma ação operacional;
• A facilidade na identificação de todos os detalhes dos
emails, simplificando as operações ulteriores de
segurança, designadamente a gestão de listas de
domínios e endereços seguros ou indesejados.

Com a solução da MPS Cloud Hosted Enterprises da
AnubisNetworks, a PRIO passou a ter mais confiança
no processo rigoroso de auditoria e análise dos emails
que entram nas caixas de correio dos colaboradores.
A estratégia de negócio da PRIO está assente na
rapidez, robustez e fiabilidade de sistemas e processos,
garantindo a permanente continuidade de negócio.
Nesta perspectiva, a solução MPS da AnubisNetworks
aporta valor ao seu negócio, com especial realce para a
robustez e segurança da informação.
Posteriormente à ativação do MPS na PRIO, foram
noticiados muitos outros ataques de malware a nível
mundial e a PRIO permaneceu protegida, o que ajudou
a fortalecer que noção de que a solução MPS da
AnubisNetworks veio qualificar a segurança da
comunicação de email da PRIO.
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SAIBA MAIS SOBRE A SEGURANÇA DE E-MAIL EM:
HTTPS://WWW.ANUBISNETWORKS.COM/PRODUCTS/EMAIL-SECURITY
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