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Zabezpečte všetky svoje zariadenia
Či už používate PC, Mac, prípadne
smartfón, tablet alebo TV s operačným
systémom Android, všetky svoje
zariadenia môžete zabezpečiť pomocou
špičkovej ochrany od spoločnosti ESET.

VYBERTE SI BEZPEČNOSTNÉ PRODUKTY PODĽA SVOJICH
POTRIEB. OCHRÁŇTE 3 ALEBO 5 ZARIADENÍ.

Stačí vám jediná licencia
Jedna licencia pokryje všetky vaše
zariadenia, pričom si môžete ochranu
kedykoľvek preniesť na nové zariadenie
bez potreby zaobstarať si ďalšiu
licenciu.
Spravujte svoju bezpečnosť
cez portál ESET HOME
Webový portál a mobilná aplikácia ESET
HOME pre Android a iOS poskytujú
komplexný prehľad o produktoch,
licenciách a službách ESET na vašich
zariadeniach. Sú navrhnuté tak, aby boli
prístupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Antivírus

Pokročilá kontrola pamäte

Pokročilé strojové učenie

Ochrana pred sieťovými útokmi

Antispyvér

Ochrana proti skriptovým
útokom

Anti‑Phishing
Ochrana online platieb
Anti‑Theft

Chráňte svoje deti v online svete
S aplikáciou ESET Parental Control
pre Android, ktorá je súčasťou ESET
Family Security Pack a umožňuje chrániť
viaceré zariadenia, doprajete svojim
deťom možnosť bezpečne spoznávať
online svet. Aplikácia navyše s deťmi
komunikuje im blízkym spôsobom.

OCHRANA NA INTERNETE

Firewall
Rodičovská kontrola
Správa zariadení

Počítače

OS Windows

Smartfóny, tablety
alebo televízory

WINDOWS:
• ESET Internet Security

Ochrana pred botnetmi

Nízka záťaž na systém
Herný režim
Bezplatná technická podpora
Strážca siete
Ochrana webovej kamery
Ransomware Shield
Kontrola systémového registra
Kontrola WMI

OS Android
OCHRANA SMARTFÓNU A TABLETU*

Smartfóny a tablety:

Antivírus

Filter hovorov

Ochrana platieb

Bezpečnostný audit

Strážca siete

Plánovaná kontrola

Proaktívny Anti-Theft

Automatická aktualizácia
detekčných modulov

• ESET Mobile Security

Zámok aplikácií

• ESET Parental Control

Anti‑Phishing

• ESET NOD32 Antivirus
MAC:
• ESET Cyber Security Pro
• ESET Cyber Security

Exploit Blocker
Správa o bezpečnosti

mac OS

Počítače:

Antispam

Kontrola UEFI

* Niektoré funkcie nie sú dostupné na tabletoch, ktoré nepodporujú volanie a SMS správy.

Android TV:
• ESET Smart TV Security

RODIČOVSKÁ KONTROLA
Webový strážca

Žiadosti o odblokovanie prístupu

Strážca aplikácií a časové
obmedzenia

Podpora viacerých zariadení detí

Povolený čas na zábavu

Okamžité zablokovanie

Bezpečné vyhľadávanie

Správy o používaní

Zistenie polohy dieťaťa
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