


Fokozott átláthatóság és irányíthatóság biztonsági alkalmazása felett

Részletes információkat kaphat a fiókjához csatlakoztatott eszközök biztonságáról. Ellenőrizze és kezelje a licencek állapotát. Kísérje figyelemmel az online 
tevékenységeket és korlátozza gyermekei képernyő előtt töltött idejét. Kövesse nyomon vagy keresse meg hiányzó eszközét.

Eszközök Állandó rálátás a védett eszközök biztonsági állapotára Windows és Android operációs rendszer használata esetén. 
Töltse le, telepítse és állítsa be az új eszközeire az ESET védelmét, távolról, azonnal.

Lopásvédelem Jelölje meg a készülékét elveszettként az automatikusan fényképek és képernyőkép készítés elkezdéséhez.

Szülői felügyelet Figyelje gyermekei online tevékenységét, kérdezze le a helyzetüket, ha szükséges, határozza meg a tartalmat, 
amelyet láthatnak, vagy állítson be időkorlátot a webböngészéshez és a játékhoz.

 Fiókbeállítások Módosítsa az e-mail címét, jelszavát, a beállított országot, nyelvet vagy az időzónát. Kapcsolja be vagy ki az 
értesítéseket a különleges ajánlatokról és termékinformációkról.

Hibabejelentés Jelentse a problémát vagy hibát, és küldjön visszajelzést a portálról vagy az alkalmazásról.

A myESET egy olyan internetes portál és mobilalkalmazás az Android 
és az iOS rendszerekhez, amely átfogó kezelői felületet biztosít az ESET 
termékeivel, licenceivel és szolgáltatásaival kapcsolatban. Fontos biztonsági 
és licenchasználati értesítéseket kaphat, és bármikor ellenőrizheti a védett 
eszközök biztonsági állapotát is Windows és Android operációs rendszer 
használata esetén. Telepítse a védelmi alkalmazást eszközeire licenckulcs 
megadása vagy bejelentkezés nélkül. Bővítse vagy újítsa meg licenceit, majd 
ossza meg családjával vagy barátaival ha szeretné. Vezérelje távolról az 
ESET Anti-Theft, Szülői felügyelet és Password Manager funkciót a myESET 
portálon keresztül. Mindezek és még sok más funkció érhető el egyetlen 
felületen, bármikor.

Szerzői jogi nyilatkozat © 1992 – 2021 ESET, spol. s r. o. Az ESET név, az ESET emblémája, az ESET android figura, az ESET NOD32, az ESET Smart 
Security, a SysInspector, a ThreatSense, a ThreatSense.Net, a LiveGrid, a LiveGrid embléma  és/vagy más megemlített ESET termék  az ESET, spol. s r.o. 
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Európai Unióban és/vagy más országokban. A Mac név és a Mac embléma az Apple védjegyei vagy bejegyzett 
védjegyei az USA-ban és más országokban. Más, itt említett vállalatok vagy termékek a tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek. Az ISO 9001:2008-as  
minőségbiztosítási szabványának megfelelően készült.

Az ESET védelmi megoldásai 
a független tesztszervezetek 
véleménye alapján az iparág 
legjobbjai között szerepelnek. 
Ennek köszönhető, hogy az 
ESET mondhatja magáénak 
a megszakítás nélkül elnyert 
legtöbb VB100 díjat, ezzel 
egyedülálló az internetes védelmi 
programok gyártói között.

A fejlett gépi tanulás, a DNS-
alapú kártevő-felismerés és a 
felhőalapú reputációs rendszer 
csak néhány újítás a 13 kutató- és 
fejlesztőközpontunk élvonalbeli 
fejlesztéseiből.

Az ESET legfontosabb 
értékei a megbízhatóság és a 
függetlenség, melyek európai 
gyökereinkből származnak.

Díjnyertes 
vírusvédelem

Innovatív 
technológia

Az Európai Unióban 
fejlesztve 

110M+
felhasználót védünk világszerte

100+
rangos VB100 díj

30+
éves technológiai tapasztalat



Informálódjon a biztonságáról bárhonnan

Az Android és az iOS mobilalkalmazás lehetővé teszi eszközei biztonságának folyamatos ellenőrzését. Információkat kaphat a biztonság állapotáról vagy a 
licenc érvényességének változásáról, bárhol is legyen.

Értesítések Az eszközökkel, a licencekkel és a fiókkal kapcsolatos értesítések a portálon és a mobilalkalmazásban is elérhetők. 
A biztonsággal és  a licencekkel kapcsolatos információk mellett a rendelkezésre álló műveletek részletes leírásai 
is elérhetőek.

 Újdonságok A myESET frissítéseinek és új funkcióinak bemutatása.

Egyszerű hozzáférés ESET termékeihez

Könnyen megoszthatja a licenceit családjával és barátaival. Töltse le új készülékére az operációs rendszeréhez tervezett ESET-védelmet. Aktiválja 
automatikusan az új védelmet a Windows rendszerén bejelentkezés vagy licenckulcs beírása nélkül. Ha Ön prémium termékünk felhasználója, akkor az ESET 
Password Manager segítségével kezelheti mentett jelszavait, vagy újakat is generálhat.

Licencek Kezelje licenceit, ossza meg családjával és barátaival. Hosszabbítsa, bővítse vagy újítsa meg előfizetését bármikor 
vagy ellenőrizze le, hogy ki használja licenceit.

Password Manager Az ESET prémium licencével rendelje hozzá a rendelkezésre álló jelszótárolókat bármilyen e-mail címhez - legyen 
az saját vagy valaki másé. Távolítson el minden jelszótárolót, vagy rendelje hozzá azokat egy másik prémium 
licenchez.

*Különálló Android alkalmazásként érhető el: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental 

Összehasonlító táblázat

Funkció myESET  
portál

myESET Android 
alkalmazás ÚJ

myESET iOS 
alkalmazás ÚJ

Csatlakoztatott eszközök listája, biztonság  
állapota és menedzselése • • •

Licenclista, licencek menedzselése és megosztása • • •

ESET termékek letöltése • • •

Licencek vásárlása vagy megújítása • • -

Biztonsági-, licenc- és fiókértesítések • • •

Lopásvédelem • - -

Szülői felügyelet • * -

Password Manager • - -

PIN alapú vagy biometrikus hitelesítés - • •

Újdonságok • • •

Hibabejelentés és visszajelzés küldése • • •

Fiókbeállítások • • •
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ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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