INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
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CONTRACTE DE LA RENOVACIÓ DE LES LLICÈNCIES DE LA
SOLUCIÓ DE SEGURETAT INFORMÀTICA ESET ENDPOINT
PROTECTION STANDARD

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
El Consell Comarcal del Berguedà ha apostat fermament i decididament per l’ús de les
tecnologies de la informació i comunicació com a palanca de valor per a la
transformació digital i optimització de la pròpia organització interna i, per extensió, per
a la millora de l’atenció que presta a la ciutadania.
El Consell utilitza el programari del fabricant ESET per protegir els dispositius de
treball (ordinadors i servidors) del seu personal davant d’amenaces a la seguretat
informàtica en forma de programari maliciós.
La modalitat seleccionada de contractació del dret d’ús d’aquestes subscripcions
permet la màxima flexibilitat en la racionalització d’ús del mateix, ja que el Consell
Comarcal del Berguedà no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per
desenvolupar una solució de seguretat informàtica per protegir els dispositius del
personal, motiu pel qual cal procedir a I’auxili mitjançant la contractació amb tercers,
tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i
igualtat de tracte.
La solució del fabricant ESET, en particular el producte ESET Endpoint Protection
Standard, està implantada i configurada actualment a tots els dispositius del Consell
Comarcal. Aquesta solució està formada per, entre d’altres:
Protecció contra programari maliciós i ransomware
Bloqueig d’atacs dirigits
Prevenció de fuga de dades
Prevenció d’atacs 0-day
Gestió centralitzada des de servidor (ESET Secure Management Center)
Actualització constant del programari i de les definicions de programari
maliciós

Tenint en compte l’exposat, i la idoneïtat de mantenir la mateixa solució, ja instal·lada,
configurada i en funcionament a tota la organització, es considera que l’opció més
eficient i eficaç, que assegura la millor resposta a les necessitats detectades, és la
contractació de 80 llicències d’ESET Endpoint Protection Standard.
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