Bezpečné pripojenie s antivírusovou
a antiphishingovou ochranou
Užite si čas strávený online s vedomím, že ste chránený. Nenechajte sa ohroziť škodlivými webovými stránkami či cudzími zásahmi
a útokmi. Spoľahnite sa na osvedčenú technológiu NOD32, ktorá skontroluje, či sú stiahnuté aplikácie bezpečné, a odhalí potenciálne
nechcené aplikácie. Pomocou funkcie Anti-Phishing sa bezpečne vyhnete falošným webovým stránkam, ktorých cieľom je získať vaše
osobné údaje.

Kontrola v reálnom čase

Zabezpečuje, aby boli všetky inštalačné súbory a inštalované aplikácie skontrolované na prítomnosť
malvéru. Spoľahlivo vás ochráni pred online aj offline hrozbami vrátane vírusov, trojských koňov
a ransomwaru.

ESET Mobile Security poskytuje špičkové
zabezpečenie pre váš smartfón alebo
tablet s operačným systémom Android.
Spoľahlivo vás ochráni pred vírusmi,
trójskymi koňmi, ransomwarom a inými
druhmi malvéru, ktoré môžu zneužiť vaše
citlivé informácie alebo zašifrovať vaše
dáta. Proaktívna technológia Anti-Theft
vám tiež pomôže zistiť polohu vášho
strateného či ukradnutého zariadenia.

Manuálna kontrola

Pri podozrení na nesprávne fungovanie môžete kedykoľvek sami spustiť kontrolu telefónu. Kontrola
prebieha na pozadí bez prerušovania ostatných prebiehajúcich činností. Údaje o zachytených hrozbách
sú dostupné v protokoloch a v podrobných výsledkoch kontroly.

ESET Live Grid

Zabezpečuje ochranu pred najnovšími hrozbami v reálnom čase pomocou cloudovej technológie, ktorá
zhromažďuje vzorky malvéru od používateľov produktov ESET z celého sveta.

On-The-Go USB kontrola

Každé pripojené USB zariadenie bude najskôr skontrolované, aby sa predišlo prístupu malvéru k vášmu
smartfónu.

Produkt je dostupný zdarma, ako aj
v platenej verzii, ktorá ponúka navyše
viacero prémiových funkcií.

Anti-Phishing

Chráni pred škodlivými webovými stránkami, ktoré sa snažia získať citlivé informácie, ako sú
používateľské mená a heslá, bankové údaje alebo informácie o kreditných kartách.

Povolenia aplikácií

Zistíte, ku ktorým informáciám v telefóne alebo tablete môžu jednotlivé aplikácie pristupovať. Zároveň sú
monitorované dôležité nastavenia zariadenia, ktoré môžu znížiť celkovú bezpečnosť (napríklad aktívny
režim ladenia cez USB, ktorý umožňuje prístup do systému cez USB).

Plánovaná kontrola

Umožňuje naplánovať pravidelnú kontrolu zariadenia na prítomnosť malvéru v najvhodnejšom čase –
napríklad v noci alebo počas nabíjania telefónu.

Zámok aplikácií

Zabezpečí vaše aplikácie pred neoprávneným prístupom. Pri spúšťaní citlivých aplikácií sa vyžaduje
dodatočné overenie, takže ak požičiate svoje zariadenie inej osobe, obsah vybraných aplikácií zostane
skrytý a prístup k nim uzamknutý.

Automatické aktualizácie

Pravidelné aktualizácie detekčných modulov.

Zariadenia v domácej sieti

Jednoduché a spoľahlivé monitorovanie vašej domácej siete. Identifikujú sa všetky zariadenia, ktoré sa
pripájajú do vašej domácej siete, a automaticky sa skontrolujú na prítomnosť zraniteľností. Potenciálne
zraniteľné miesta sa zisťujú aj pre samotný router. Cieľom je zvýšiť úroveň ochrany pri pripojení do
akejkoľvek novej siete. Kontroluje sa tiež sila hesla a analyzujú sa otvorené porty.

Filter hovorov

Blokujte hovory z konkrétnych čísel, kontaktov a neznámych čísel.

Ochrana platieb

Nová vrstva zabezpečenia, ktorá zvyšuje vašu bezpečnosť, keď používate citlivé aplikácie na prístup k
svojim peniazom alebo na vykonávanie citlivých transakcií. Táto funkcia automaticky odporúča ochranu
aplikácií zahrnutých v kategórii Financie (nainštalovaných z Obchodu Google Play).

Prémiové funkcie

Proaktívna technológia Anti-Theft:
Kontrola nad strateným alebo ukradnutým telefónom
prostredníctvom portálu my.eset.com
Spoľahnite sa na šikovné funkcie, ktoré vám pomôžu zabezpečiť a nájsť váš telefón v prípade jeho straty alebo krádeže.

Prémiové funkcie
Proaktívny Anti-Theft

Spustí sa v prípade zachytenia podozrivého správania. Pri nesprávnom pokuse o odomknutie
obrazovky (PIN, vzor, heslo) alebo vložení nedôveryhodnej SIM karty sa zariadenie zablokuje a na portál
my.eset.com sa automaticky odošlú snímky z fotoaparátov telefónu. Odoslané informácie obsahujú aj
polohu telefónu, aktuálnu IP adresu, podrobnosti o vloženej SIM karte a iné údaje. Používateľ môže na
portáli my.eset.com označiť zariadenie ako stratené a spustiť sledovanie polohy, odoslať vlastnú správu
na obrazovku telefónu alebo dokonca vymazať obsah zariadenia.

Vlastná správa na obrazovke

Umožňuje odoslať správu na obrazovku strateného zariadenia a kontaktovať tak nálezcu. Správa sa na
obrazovke zobrazí aj v prípade, že je zariadenie uzamknuté.

Sledovanie polohy

Keď zariadenie označíte ako stratené, na portál my.eset.com sa budú pravidelne odosielať informácie
o jeho polohe, ktorá sa zároveň zobrazí na mape. Jednoduchšie tak môžete sledovať meniacu sa polohu
zariadenia v čase. Ak sa poloha zariadenia zmení, nové údaje sa zašlú na portál my.eset.com, aby ste
mali k dispozícii aktuálne informácie.

Snímky z fotoaparátu

V prípade, že zariadenie označíte ako stratené, snímky z predného a zo zadného fotoaparátu sa začnú
automaticky a pravidelne odosielať na portál my.eset.com. Snímky môžu pomôcť identifikovať nálezcu,
ako aj miesto, kde sa zariadenie nachádza.

Posledná známa poloha

V prípade slabej batérie zariadenia sa jeho poloha a snímky z fotoaparátov automaticky odošlú na
portál my.eset.com skôr, ako sa zariadenie vypne.

Ochrana SIM karty

Poskytuje vám kontrolu nad vaším zariadením v prípade jeho straty. Váš telefón sa v prípade vloženia
nedôveryhodnej SIM karty uzamkne.

Optimalizácia technológie
Anti-Theft

Ak niektoré nastavenie (napr. vypnuté GPS) obmedzuje funkčnosť technológie Anti-Theft, automaticky
sa zobrazí upozornenie.

ESET Mobile Security si môžete
stiahnuť naskenovaním QR kódu
pomocou smartfónu.

Prehľad o bezpečnosti zariadenia
Jednoducho a rýchlo skontrolujte, v akom stave je vaše zariadenie z pohľadu bezpečnosti.

Správa o bezpečnosti

Poskytuje prehľad o tom, ako ESET počas mesiaca chránil vaše zariadenie. V správe o bezpečnosti
zistíte, koľko súborov sa skontrolovalo, koľko webových stránok bolo zablokovaných a mnoho iného.

Prémiové funkcie
Bezpečnostný audit

Zistíte, ku ktorým informáciám v telefóne alebo tablete môžu jednotlivé aplikácie pristupovať. Zároveň
sú monitorované dôležité nastavenia zariadenia, ktoré môžu znížiť celkovú bezpečnosť (napríklad
aktívny režim ladenia cez USB, ktorý umožňuje prístup do systému cez USB).

Copyright © 1992 – 2020 ESET, spol. s r.o., ESET, logo
ESET, postava ESET androida, NOD32, ESET Smart
Security, SysInspector, ThreatSense, ThreatSense.
Net, LiveGrid, logo LiveGrid a/alebo iné tu spomenuté
produkty spoločnosti ESET, spol. s r.o. sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti ESET, spol. s r.o.
Mac a Mac logo sú ochranné známky Apple Inc.,
registrované v USA a iných krajinách. Iné tu spomenuté
názvy spoločností a výrobkov môžu byť ochrannými
známkami ich príslušných vlastníkov. Vyrobené v súlade
so štandardom ISO 9001:2008.

