Základná antivírusová ochrana

2021
E D Í C I A

Rýchle bezpečnostné riešenie s nízkou záťažou
na systém ocenia najmä hráči a bežní používatelia,
ktorí nechcú byť ničím vyrušovaní. Stačí len
nainštalovať, o viac sa nemusíte starať.
Legendárny
antivírus NOD32

Nízka záťaž
na systém

Neprerušované
hry a videá

Chráni vás pred rôznymi druhmi
malvéru vrátane vírusov,
ransomvéru, červov a spyvéru.

Užívajte si plný výkon svojho
počítača. Hrajte hry, pracujte
alebo jednoducho surfujte
na internete bez akýchkoľvek
spomalení.

Pri hraní hier alebo spúšťaní
programov v režime na celú
obrazovku vás nebudú rušiť
systémové aktualizácie ani
automaticky otvárané okná.

Vyše 110 miliónov

Vyše 100

Vyše 30

chránených používateľov po celom svete

prestížnych VB100 ocenení

rokov technológie NOD32

Oceňovaná
ochrana

Legendárna
antivírusová technológia

Vyrobené
v Európskej únii

Nezávislé testovacie laboratóriá
zaraďujú ESET medzi najlepších
hráčov v odvetví, čo dokazuje aj
rekordný počet ocenení VB100
udeľovaných organizáciou
Virus Bulletin.

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.

Robíme pre vás internet
bezpečnejším
Objavujte všetky zákutia nekonečného
internetu pod ochranou oceňovanej
technológie ESET NOD32. Jej schopnosti
odhaliť a zneškodniť rôzne druhy
digitálnych hrozieb vrátane vírusov,
ransomvéru, rootkitov, červov a spyvéru
dôveruje viac ako 110 miliónov
používateľov po celom svete. Chráni
aj pred hrozbami, ktoré sa zámerne
vyhýbajú detekcii, a blokuje cielené útoky
a pokusy o zneužitie systému. Funkcia
Anti‑Phishing vás zároveň udržiava
v bezpečí aj pred falošnými webovými
stránkami, ktoré sa snažia získať citlivé
údaje, ako sú napríklad prihlasovacie
mená a heslá.

Antivírus a antispyware

Poskytuje proaktívnu ochranu pred rôznymi druhmi online a offline hrozieb a zabraňuje šíreniu malvéru na iných
používateľov.

Anti‑Phishing

Chráni vaše súkromie a majetok pred pokusmi podvodných webových stránok o získanie citlivých informácií,
ako sú prihlasovacie mená, heslá či bankové údaje, ako aj pred pokusmi podsúvať vám falošné správy zo zdanlivo
hodnoverných zdrojov. Ochráni vás tiež pred tzv. homoglyfovým útokom, pri ktorom sú znaky v odkaze na webovú
stránku zámerne nahradené napohľad podobnými znakmi.

Pokročilé strojové učenie

VYLEPŠENÉ

Popri našom strojovom učení v cloude prinášame aj lokálnu vrstvu ochrany využívajúcu túto technológiu.
Je špeciálne navrhnutá tak, aby odhaľovala pokročilé, novovznikajúce druhy malvéru, no zároveň mala minimálny
vplyv na výkon.

Exploit Blocker

Blokuje útoky špeciálne navrhnuté tak, aby sa vyhli antivírusovej detekcii, a tiež chráni pred ransomvérom a útokmi,
pri ktorých dochádza k uzamknutiu obrazovky. Okrem toho poskytuje ochranu pred útokmi mierenými na webové
prehliadače, programy zobrazujúce PDF dokumenty a iné aplikácie vrátane softvéru založeného na Jave.

Pokročilá kontrola pamäte

Umožňuje lepšie odhaľovať pretrvávajúci malvér, ktorý sa pred detekciou skrýva pod viacerými vrstvami šifrovania.

Kontrola s podporou cloudu

Zrýchľuje kontrolu vytváraním zoznamu bezpečných súborov na základe databázy reputácie súborov ESET Live
Grid®. Správanie malvéru porovnáva s naším cloudovým reputačným systémom, a tým pomáha proaktívne blokovať
jeho neznáme formy.

Kontrola počas sťahovania súborov

Skracuje čas trvania kontroly tým, že niektoré typy súborov, napríklad archívy, kontroluje už počas sťahovania.

Kontrola v nečinnosti

Zlepšuje výkon systému tým, že hĺbkové kontroly vykonáva počas jeho nečinnosti. Pomáha detegovať neaktívne
potenciálne hrozby pred tým, než napáchajú škody.

Správa zariadení

Umožňuje predchádzať nepovolenému kopírovaniu vašich súkromných údajov na neznáme externé zariadenia.
Poskytuje možnosť blokovať CD, DVD, USB a iné vymeniteľné médiá a úložné zariadenia. Umožňuje tiež zablokovať
prístup zariadeniam, ktoré sa pripájajú cez Bluetooth, FireWire a sériový alebo paralelný port.

Host-Based Intrusion
Prevention System (HIPS)

VYLEPŠENÉ

Umožňuje podrobné nastavenie správania systému s dôrazom na behaviorálnu detekciu. Je nástrojom na
zadávanie pravidiel pre systémové registre, aktívne procesy a programy, čím umožňuje do detailov doladiť celkové
zabezpečenie.

Ochrana
proti skriptovým útokom

Zachytáva útoky vyvolané nebezpečnými skriptmi, ktoré sa snažia zneužiť Windows PowerShell.
Zároveň chráni aj pred škodlivými JavaScriptmi, ktoré môžu útočiť cez prehliadač.
Podporuje prehliadače Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer a Microsoft Edge.

Ransomware Shield

Blokuje malvér, ktorý sa snaží zamedziť prístup k vašim osobným dátam a potom vás žiadať o zaplatenie
„výkupného“ za odomknutie vášho obsahu.

Kontrola UEFI

Chráni pred hrozbami, ktoré útočia na váš počítač na hlbšej úrovni, a to dokonca ešte predtým, ako sa spustí systém
Windows – na systémoch s rozhraním UEFI.

Kontrola WMI

Vyhľadáva odkazy na infikované súbory alebo malvér vložené ako dáta v službe Windows Management
Instrumentation, súprave nástrojov na správu zariadení a aplikácií v prostredí Windows.

NOVÉ

Kontrola systémových registrov

NOVÉ

Vyhľadáva odkazy na infikované súbory alebo malvér vložené ako dáta v hierarchickej databáze Registry systému
Windows, ktorá uchováva nastavenia na nižšej úrovni pre operačný systém Microsoft Windows a aplikácie
používajúce databázu Registry.

Užívajte si plný výkon
svojho počítača
ESET NOD32 Antivirus má nízke nároky
na výkon počítača a prenecháva tak
potrebné systémové prostriedky pre
programy, ktoré denne používate.
Môžete sa hrať hry, pracovať alebo
jednoducho surfovať na internete
bez akýchkoľvek spomalení. Batéria
vo vašom prenosnom počítači vydrží pri
úspornom režime dlhšie a vy tak môžete
stráviť viac času online. Pri hraní hier vás
navyše nebudú rozptyľovať automaticky
otvárané okná.

Produkt si jednoducho
nainštalujte a o viac sa
nestarajte alebo si ho
prispôsobte vlastným
požiadavkám
ESET NOD32 Antivirus vďaka svojim
predvoleným nastaveniam prináša
špičkovú ochranu už od momentu
inštalácie. Informuje vás o potenciálnych
bezpečnostných hrozbách a umožňuje
riešiť ich priamo na hlavnej obrazovke.
Elegantné používateľské rozhranie je
navrhnuté tak, aby ste bez problémov
mohli nastaviť všetky rutinné úlohy.

Majte väčšiu kontrolu
nad svojimi licenciami
na my.eset.com
Vytvorte si zdarma účet na my.eset.com
a získajte okamžitý prehľad o stave svojich
licencií a pripojených zariadení.

Nízka záťaž na systém

Udržuje vysoký výkon a predlžuje životnosť hardvéru. Je vhodný pre akýkoľvek typ systémového prostredia.
Navyše šetrí spotrebu dát vďaka extrémne malým aktualizačným balíkom.

Herný režim

Ak je nejaký program spustený na celú obrazovku, ESET NOD32 Antivirus sa automaticky prepne do tichého
režimu. Systémové aktualizácie a notifikácie sú odložené na neskôr s cieľom šetriť systémové prostriedky na hranie
hier, sledovanie videí, prezeranie fotografií alebo prezentácií.

Podpora pre prenosné počítače

Odkladá na neskôr všetky automaticky otvárané okná, ktoré si nevyžadujú interakciu zo strany používateľa, ako
aj aktualizácie a aktivity náročné na systém, aby boli šetrené systémové prostriedky a vy ste sa mohli nerušene
sústrediť na hranie hier alebo pozeranie filmov.

Riešenie jediným kliknutím

Stav ochrany a všetky najčastejšie používané nástroje sú dostupné zo všetkých obrazoviek a okien.
V prípade akýchkoľvek bezpečnostných upozornení môžete rýchlo nájsť potrebné riešenie jediným kliknutím.

Bezproblémové aktualizácie na novšiu verziu
produktu

Nové bezpečnostné technológie môžete začať využívať hneď, ako sú k dispozícii, čo zaručuje nepretržitú vysokú
úroveň ochrany.

Nastavenia pre pokročilých používateľov

Ponúka hĺbkové nastavenia zabezpečenia aj pre tých najnáročnejších používateľov.
Vďaka týmto nastaveniam môžete definovať maximálnu hĺbku kontroly, čas kontroly, veľkosť kontrolovaných
súborov a archívov, ale aj oveľa viac.

ESET SysInspector®

Pokročilý diagnostický nástroj zachytávajúci dôležité informácie zo systému, na základe ktorých môže následne
riešiť širokú škálu problémov so zabezpečením a kompatibilitou.

Správa o bezpečnosti

Poskytuje prehľad o tom, ako ESET počas mesiaca chránil váš počítač. Táto súhrnná správa zahŕňa informácie
o nájdených hrozbách, zablokovaných webových stránkach, zachytených spamových e‑mailoch, zablokovaných
prístupoch k webovej kamere a ďalších akciách.

Multiplatformová ochrana

Licenciu môžete preniesť aj na operačný systém Mac, ak sa rozhodnete zmeniť svoje aktuálne zariadenie, prípadne
ak zmeníte na svojom zariadení operačný systém. Funkcionalita na týchto operačných systémoch je odlišná.
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