Biztonságos internethasználat
Antivírus funkcióval és Adathalászat elleni védelemmel
Élvezze bárhol az internet adta lehetőségeket annak tudatában, hogy készüléke védett. Kerülje el a fertőző weboldalakat és más
káros behatásokat. Az ESET NOD32 technológiája segítségével biztos lehet abban, hogy a letöltött alkalmazások megbízhatóak, és a
kéretlen alkalmazások valódi célja sem maradhat rejtve. Kerülje el a személyes adatok eltulajdonítására készített hamis weboldalakat az
Adathalászat elleni védelem segítségével.

Védelem Androidos készülékekre: Legyen
biztonságban online böngészéskor,
közösségi oldalak használatakor vagy akár
online vásárláskor is. Védje személyes
adatait az eszköz eltűnése esetén is.
Az alkalmazás ingyenesen használható
korlátlan ideig. A vásárolt licenccel
aktiválható prémium funkciók (pl.
Adathalászat elleni védelem, Lopásgátló
modul) még magasabb szintű védelmet
biztosítanak.

Valós idejű fájlrendszervédelem Minden alkalmazás, telepítő állomány és kommunikáció automatikusan átvizsgálásra kerül, így
készüléke védett marad az összes olyan online és offline kártevővel szemben, mint például a trójai
fertőzések vagy a zsarolóvírusok.
Kézi indítású vírusellenőrzés

Ha készüléke gyanúsan viselkedik, futtasson le egy víruskeresést, amely a háttérben észrevétlenül
ellenőrzi készülékét. Tekintse meg a keresés eredményét a részletes víruskeresési naplót megnyitva.

ESET Live Grid

A valós idejű védelem, kiegészítve az ESET LiveGrid® felhő-alapú technológia előnyeivel, most még
hatékonyabb védelmet nyújt az egyre növekedő számú veszélyforrások ellen.

USB eszközök ellenőrzése

Csatlakoztatáskor minden USB eszköz először ellenőrzésen esik át, megakadályozva ezzel az esetleges
fertőzések hozzáférését az eszközéhez.

Prémium funkciók
Adathalászat elleni védelem

Védelmet nyújt olyan káros weboldalak ellen, amelyek célja olyan érzékeny adatok eltulajdonítása, mint
a bankszámlaszámok, hitelkártyaszámok, PIN kódok vagy felhasználónevek és jelszavak.

Alkalmazásengedélyek

Áttekintheti a készülékére telepített alkalmazások engedélyeit, megtudhatja, melyik alkalmazás
milyen adatokhoz férhet hozzá az Ön eszközén. Megfigyelhet és módosíthat olyan fontos, biztonsági
kockázatot jelentő beállításokat, mint például a Hibakeresés mód, amely USB kapcsolaton keresztül
biztosíthat hozzáférést a rendszerhez.

Ütemezett ellenőrzés

Állítson be ütemezett vírus ellenőrzést olyan, Önnek leginkább megfelelő időszakokra, mint például az
éjszakai vagy a készülék töltés alatti időszaka.

Alkalmazásvédelem

Megvédi az alkalmazásokat az illetéktelen hozzáférésekkel szemben. Az érzékeny alkalmazásokhoz
való hozzáféréshez további hitelesítés szükséges, így azok tartalma rejtve marad, amikor kölcsönadja
készülékét.

Automatikus frissítés

Folyamatos frissítések a vírusdefiníciós adatbázis naprakészen tartásához.

Összekapcsolt otthon
felügyelete

Felügyelje otthoni hálózatát könnyen és magabiztosan. Az otthoni hálózatára csatlakoztatott összes
eszköz azonosításra kerül, és automatikusan átesik egy sérülékenységeket felderítő vizsgálaton is. A
router sebezhetőségei szintén azonosításra kerülnek, hogy Ön nagyobb biztonságban legyen, amikor új
hálózatra csatlakozik. A vizsgálat többek között magában foglalja nyitott portok és a hálózaton használt
jelszavak erősségének ellenőrzését is.

Proaktív Lopásvédelem:
Kezelje elvesztett eszközét a my.eset.com weboldal segítségével
Ezen programmodul segítségével megtalálhatja elveszett telefonját.

Prémium funkciók
Proaktív Lopásvédelem

A telefon „gyanús” tevékenysége esetén életbe lépő funkció. Több érvénytelen, az okoseszközre
való belépési próbálkozást (belépéshez szükséges minta vagy jelszó többszöri helytelen megadása)
követően, vagy illetéktelen SIM kártya behelyezése esetén, a védelmi program lezárja a készüléket,
fényképet készít a készülék kamerái segítségével, majd az adatokat elküldi a felhasználó my.eset.comon regisztrált fiókjába. Az elküldött adatok tartalmazzák a készülék földrajzi helyének GPS koordinátáit,
aktuális IP címét, illetve a behelyezett SIM kártya adatait. A készülék tulajdonosa a my.eset.com-on
regisztrált fiókjában megjelölheti a készülékét „Eltűnt”-ként, majd pedig elkezdheti az eszköz GPSalapú nyomkövetését. A készülék tulajdonosa személyre szabott üzenetet küldhet az eltűnt készülék
képernyőjére, melynek segítségével kapcsolatba léphet az elveszett készülék megtalálójával, vagy akár
törölheti telefonja teljes tartalmát.

Egyedi képernyő-üzenet

A funkció segítségével személyre szabott üzenetet küldhet az eltűnt készülék képernyőjére akkor is, ha
a készülék képernyője lezárt állapotban van, így kapcsolatba léphet a készülék megtalálójával.

Helymeghatározás

A készülék „Eltűnt”-ként való megjelölését követően a funkció segítségével lekérdezheti az eszköz
GPS koordinátáit, melyeket a my.eset.com weboldalon térképen is megtekinthet. A telefon helyének
megváltozása esetén a készülék elküldi az új, aktuális koordinátáit, így mindig friss információt kaphat
az eszköz pontos pozíciójáról.

Kamerakép készítése

A készülék „Eltűnt”-ként való megjelölését követően az elő- és hátoldali kamerák segítségével a
telefon rendszeres időközönként pillanatképeket küld, melyek segítségével könnyebben azonosítható a
készülék környezete vagy az esetleges megtaláló személye.

Riasztás alacsony töltöttségi
szint esetén

Alacsony akkutöltöttség esetén a készülék a teljes lemerülés előtt készít egy képet az első és hátsó
kamerákkal. Ezt követően az elkészített kép(ek)et és a készülék pontos GPS koordinátáit elküldi a
my.eset.com oldalra.

SIM-ellenőrzés

Lehetővé teszi, hogy vezérelhesse készülékét abban az esetben is, ha annak nyoma veszik. A képernyő
zárolásra kerül, ha egy másik, nem megbízható SIM kártyát helyeznek a készülékbe.

Lopásvédelem optimalizálása

Automatikusan értesíti a felhasználót, ha a készülék valamely beállítása korlátozza a Lopásvédelem
működését (például a GPS kikapcsolt állapotban van).

Olvassa be a QR kódot
okostelefonjával az
ESET Mobile Security
letöltéséhez

Biztonsági áttekintés
Gyorsan és könnyen ellenőrizheti eszközének biztonsági állapotát.

Biztonsági jelentés

Havi áttekintést nyújt az ESET védelmi moduljairól, azok állapotáról és a rájuk vonatkozó statisztikáról.
A jelentés olyan információkat is tartalmaz, mint például az ellenőrzött állományok száma vagy a
blokkolt weboldalak címe.

Prémium funkciók
Biztonsági audit

Áttekintheti a készülékére telepített alkalmazások engedélyeit, megtudhatja, melyik alkalmazás
milyen adatokhoz férhet hozzá az Ön eszközén. Megfigyelhet és módosíthat olyan fontos, biztonsági
kockázatot jelentő beállításokat, mint például a Hibakeresés mód, amely USB kapcsolaton keresztül
biztosíthat hozzáférést a rendszerhez.
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