


ESET Mobile Security biedt 

uitgebreide beveiliging voor 

uw Android-smartphone of 

-tablet. Geniet van bekroonde 

bescherming tegen virussen, 

trojans, ransomware en andere 

malware die uw persoonlijke 

informatie kunnen stelen of uw 

apparaten kunnen versleutelen. 

Proactieve anti-diefstal 

bescherming helpt u om een 

vermist apparaat terug te vinden. 

ESET Mobile Security is kosteloos 

te installeren. Met een premium-

licentie maakt u gebruik van alle 

beschermingsfuncties die de

applicatie te bieden heeft.

Veilig online met antivirus en anti-phishing 
Met ESET Mobile Security kunt u waar u ook bent ongestoord online zijn, en erop vertrouwen dat uw smartphone altijd goed 
beschermd is. Vertrouw op de bewezen NOD32-technologie, die ervoor zorgt dat u geen onveilige apps downloadt op uw 
telefoon. Anti-phishing beschermt u tegen nepwebsites die als doel hebben uw persoonlijke gegevens te achterhalen

Automatisch scannen
Alle installatiebestanden en geïnstalleerde apps op uw telefoon worden automatisch gecontroleerd op malware, 
zodat u zich geen zorgen hoeft te maken om virussen, trojans en ransomware die zich op uw apparaat zouden 
kunnen nestelen.

Scannen op aanvraag
Vermoed u een dreiging? Voer dan een scan uit op uw telefoon. De scan wordt ongemerkt op de achtergrond 
uitgevoerd, zonder uw lopende activiteiten te onderbreken. Krijg toegang tot logbestanden en gedetailleerde 
scanresultaten om te controleren op gedetecteerde bedreigingen. 

ESET LiveGrid® ESET LiveGrid® De kracht van ESET LiveGrid® verzekert u van realtime bescherming tegen opkomende dreigingen 
door gebruik te maken van cloudtechnologie die malwaresamples verzamelt van ESET-gebruikers over de hele wereld. 

USB On-The-Go Scanner Elk USB-apparaat dat u aansluit op uw smartphone wordt eerst gecontroleerd, om te voorkomen dat malware 
toegang kan krijgen tot uw apparaat

Anti-phishing Blokkeert toegang tot frauduleuze websites die proberen uw gevoelige informatie (zoals gebruikersnamen, 
wachtwoorden, bank- of creditcardgegevens) te bemachtigen. 

Applicatie-audit 
Bekijk welke apps toegang hebben tot welke informatie op uw smartphone of tablet. Bewaakt ook gevoelige 
instellingen die de veiligheid van uw telefoon kunnen verlagen, zoals Debugging Mode, die een verbinding met het 
systeem via USB mogelijk maakt. 

Geplande scan 
Plan een regelmatige scan naar malware op een geschikt moment, bijvoorbeeld ‘s nachts of, indien gewenst, 
terwijl de telefoon oplaadt. 

Appvergrendeling 

Automatische updates 

Houdt uw applicaties veilig tegen onbevoegde toegang. Stel extra authenticatie in om toegang te krijgen tot 
bepaalde apps, zodat de inhoud kan worden verborgen wanneer het apparaat aan iemand wordt uitgeleend.

De virusdatabase wordt automatisch en constant geüpdatet met de laatste informatie over online dreigingen, 
zodat u zo goed mogelijk beschermd bent.

Connected Home 

Houd eenvoudig overzicht over uw thuisnetwerk. Alle apparaten die zijn aangesloten op uw thuisnetwerk 
worden geïdentificeerd en automatisch onderzocht op kwetsbaarheden. Ook uw router wordt gecontroleerd 
om kwetsbaarheden te identificeren en uw beschermingsniveau te verhogen wanneer u verbinding maakt met 
een nieuw netwerk. Daarnaast controleert Connected Home de sterkte van het routerwachtwoord en analyseert 
het de open poorten. 

Oproepfilter Blokkeer oproepen van bepaalde nummers, contactpersonen en onbekende nummers. 

Veilig internetbankieren 
Een nieuwe extra beveiligingslaag, speciaal voor al uw bankieren- en betaalapps. Open deze apps vanuit de extra 
beveiligde ESET-omgeving voor maximale veiligheid. De functie raadt automatisch aan om apps die geïnstalleerd zijn 
vanuit de categorie Financiën in de Google Play Store in deze omgeving te openen.

Premiumfuncties

NIEUW



Proactieve anti-diefstal 
Vind uw telefoon terug met uw my.eset-account.
Vertrouw op handige functies die u helpen uw telefoon te beschermen en terug te vinden als deze zoekraakt of gestolen is.

Proactieve anti-diefstal

De anti-diefstal functie wordt ingeschakeld wanneer verdacht gedrag gedetecteerd wordt. Als meerdere onjuiste 
ontgrendelingspogingen (PIN, patroon of wachtwoord) gedaan worden of als er een onbevoegde SIM is geplaatst, 
wordt het apparaat vergrendeld en worden er automatisch snapshots van de telefooncamera’s naar my.eset.com 
gestuurd. Ook de locatie van de telefoon, het huidige IP-adres, de geplaatste SIM-gegevens en andere gegevens zijn 
dan in te zien op my.eset.com.

De gebruiker kan het apparaat als vermist markeren op my.eset.com en het volgen van de locatie starten of een 
gepersonaliseerd bericht op het scherm laten verschijnen, of zelfs de inhoud van het apparaat wissen zodat deze 
onbruikbaar is voor onbevoegden. 

Gepersonaliseerd schermbericht
Stuur een gepersonaliseerd bericht naar het vermiste apparaat om contact op te nemen met de vinder. Het bericht 
verschijnt op het scherm, zelfs als het apparaat is vergrendeld.

Locatie volgen
Wanneer het apparaat als vermist is gemarkeerd, wordt de locatie regelmatig naar my.eset.com gestuurd en op 
de kaart weergegeven, zodat u kunt zien waar deze zich op verschillende tijdstippen bevond. Als de locatie van het 
apparaat verandert, wordt de actuele locatie naar my.eset.com gestuurd.

Camera snapshots
Snapshots van de voor- en achtercamera van de telefoon worden automatisch en regelmatig naar my.eset.com 
gestuurd als het apparaat is gemarkeerd als vermist. Dit helpt bij het identificeren van de locatie of vinder. 

Waarschuwing lage batterij
Wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is, worden de huidige positie en de snapshots automatisch naar 
my.eset.com gestuurd voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

SIM Guard Behoud de controle over uw telefoon als deze wordt vermist. Uw telefoon wordt vergrendeld als er een 
ongeautoriseerde SIM-kaart wordt geplaatst.

Anti-diefstal optimalisatie
Een automatische melding wordt getoond wanneer de apparaatinstellingen de functionaliteit van anti-diefstal 
beperken (bijvoorbeeld bij uitschakelen GPS)

Beveiligingsrapport

Beveiligingsaudit

Geeft u maandelijks inzicht in hoe ESET uw apparaat beschermt. Het rapport geeft u informatie over het aantal 
gescande bestanden, geblokkeerde webpagina’s en nog veel meer.

Bekijk welke apps toegang hebben tot welke informatie op uw smartphone of tablet. Bewaakt ook gevoelige 
instellingen die de veiligheid van uw telefoon kunnen verlagen, zoals Debugging Mode, die een verbinding met het 
systeem via USB mogelijk maakt.

Beveiligingsoverzicht
Controleer de beveiligingsstatus van uw apparaat - snel en eenvoudig.

Premiumfuncties

Premiumfuncties

Scan de QR-code met uw 
smartphone om ESET Mobile Security te 
downloaden. 
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