Webový portál a mobilná aplikácia ESET HOME pre Android a iOS poskytujú komplexný
prehľad o produktoch, licenciách a službách ESET na vašich zariadeniach. Zároveň
vám k nim umožňujú neustály prístup, nech ste kdekoľvek. Dostávajte dôležité
oznámenia o bezpečnosti a licenciách a kedykoľvek skontrolujte stav zabezpečenia
svojich chránených zariadení. Inštalujte bezpečnostné produkty na nové zariadenia
bez nutnosti zadávať licenčný kľúč alebo sa prihlasovať. Obnovte svoje licencie alebo
ich použite na aktiváciu vyššieho produktu. Pridávajte, spravujte a zdieľajte licencie
s rodinou a priateľmi. Používajte portál ESET HOME na správu funkcií Anti‑Theft,
Parental Control a Password Manager. Toto všetko a ešte viac máte teraz neustále
k dispozícii na jednom mieste.

Vyše 110 miliónov

Vyše 100

Viac ako 30

chránených používateľov po celom svete

prestížnych VB100 ocenení

rokov špičkovej kybernetickej ochrany

Oceňovaná
ochrana

Legendárna
antivírusová technológia

Vyrobené
v Európskej únii

ESET patrí k najlepším
poskytovateľom
IT bezpečnostných riešení,
o čom svedčia aj naše viaceré
ocenenia a certifikáty od
organizácií ako AV‑TEST či
AV‑Comparatives.

Viacvrstvová ochrana vás chráni
pred rôznymi druhmi online
a offline hrozieb a zabraňuje
šíreniu malvéru na ostatných
používateľov.

Hodnoty spoločnosti ESET,
ako sú čestnosť, spoľahlivosť
a nezávislosť, majú základ v našich
európskych koreňoch a sú
zabezpečené našou štruktúrou
súkromného vlastníctva.

Lepší prehľad a kontrola nad
zabezpečením
Získajte podrobné informácie o zabezpečení
všetkých zariadení pripojených k vášmu
účtu. Kontrolujte a spravujte stav svojich
licencií. Monitorujte online aktivitu
a kontrolujte čas, ktorý vaše deti trávia
na zariadení. Sledujte a nájdite stratené
zariadenie.

Neustály prístup
k informáciám
Mobilné aplikácie pre Android a iOS vám
umožňujú mať bezpečnosť vašich zariadení
neustále pod kontrolou. Dostávajte
informácie o stave zabezpečenia alebo
zmenách platnosti licencie, nech ste
kdekoľvek.

Jednoduchý prístup
k produktom ESET
Jednoducho zdieľajte svoju licenciu s rodinou
a priateľmi. Stiahnite si bezpečnostné
riešenie ESET navrhnuté špeciálne pre
operačný systém vášho nového zariadenia.
Automaticky aktivujte nové bezpečnostné
produkty na systéme Windows bez
nutnosti zadať prihlasovacie údaje alebo
licenčný kľúč. Ak používate náš prémiový
produkt, môžete prostredníctvom nástroja
Password Manager spravovať uložené heslá
a generovať nové.

Zariadenia

Pripojte zariadenia s operačným systémom Windows a Android k svojmu účtu pomocou QR kódu (zariadenia so
systémom Windows môžete pripojiť aj na diaľku) a kedykoľvek skontrolujte stav ich zabezpečenia. Stiahnite si
a nainštalujte bezpečnostné produkty na nové zariadenia, aby ste ich mohli okamžite chrániť pred hrozbami.

Anti‑Theft

Označte zariadenie ako stratené a sledujte jeho polohu. Zariadenie začne automaticky vytvárať fotografie a snímky
obrazovky.

ESET Parental Control pre Android

Monitorujte online aktivitu svojich detí, v prípade potreby zistite ich polohu, obmedzte obsah, ktorý si môžu prezerať,
alebo nastavte časový limit na surfovanie po internete a hranie hier.

Nastavenia účtu

Zmeňte e‑mailovú adresu, heslo, krajinu, jazyk alebo časové pásmo. Zapnite alebo vypnite upozornenia na špeciálne
ponuky alebo informácie o produkte.

Nahlasovanie problémov

Nahláste problém alebo chybu a odošlite spätnú väzbu týkajúcu sa portálu či aplikácie.

Oznámenia

Na portáli aj v mobilnej aplikácii môžete dostávať oznámenia týkajúce sa zariadení, licencií a účtu. Okrem informácií
o bezpečnosti a licenciách ponúkajú aj podrobnosti o dostupných akciách (platí len pre zariadenia s OS Windows
a Android).

Čo je nové

Aktualizácie a predstavenie nových funkcií v rámci účtu ESET HOME.

Licencie

Pridávajte, spravujte a zdieľajte licencie s rodinou a priateľmi. Licenciu v prípade potreby jednoducho obnovte alebo
použite na aktiváciu vyššieho produktu. Zároveň máte neustálu kontrolu nad tým, kto vašu licenciu používa.

Password Manager

Prémiová licencia ESET vám umožňuje prepojiť dostupné úložiská hesiel s ľubovoľnou e‑mailovou adresou – či už s vašou,
alebo s adresou niekoho iného. Odstráňte úložisko hesiel alebo ho priraďte k inej prémiovej licencii, ak takú máte.

Porovnanie
Funkcia

Portál
ESET HOME

Aplikácia
ESET HOME pre Android

Aplikácia
ESET HOME pre iOS

NOVINKA

NOVINKA

Zoznam pripojených zariadení, stav ich zabezpečenia
a správa

•

•

•

Zoznam licencií, ich správa a zdieľanie

•

•

•

Sťahovanie produktov ESET

•

•

•

Kúpa alebo obnova licencií

•

•

–

Oznámenia o zabezpečení, licenciách a účte

•

•

•

Anti‑Theft

•

–

–

ESET Parental Control pre Android

•

*

–

Password Manager

•

–

–

PIN alebo biometrické overenie

–

•

•

Nahlasovanie problémov a odosielanie spätnej väzby

•

•

•

Nastavenia účtu

•

•

•

*K dispozícii ako samostatná aplikácia pre Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental
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