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İnternet Tehditlerine Güvenli Bir Mesafede Durun
Tüm dünyada milyonlarca kullanıcının güvendiği algılama teknolojisi sayesinde daha güvenli bir çevrimiçi gezinme ve çevrimdışı
etkinliklerin keyfini çıkarın. Virüsler, rootkitler, solucanlar, casus yazılımlar ve kimlik avı saldırıları da dahil olmak üzere, her tür tehdidi
ortadan kaldırır. Kimlik Avı Koruması sayesinde parolalarınız ve banka bilgileriniz güvende kalır. Bunlara ek olarak, ESET NOD32 Antivirus,
algılanmaktan kaçan tehditlerden güvenli bir mesafede kalmanızı sağlar. Exploit Blocker teknolojimiz bu gibi saldırıları algılar ve durdurur.

Antivirus ve Antispyware

Her tür çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı proaktif koruma sağlar ve kötü amaçlı yazılımların diğer
kullanıcılara yayılmasını önler

Kimlik Avı Koruması

Sahte web siteleri tarafından kullanıcı adları, parolalar ya da banka bilgileri gibi hassas bilgileri ele
geçirmek için yapılan denemelere karşı gizliliğinizi ve varlıklarınızı korur

Exploit Blocker

Özellikle virüsten koruma algılamasını atlatacak şekilde tasarlanmış saldırıları engeller

YENİ

Ekran kilitlerini ve fidye yazılımlarını ortadan kaldırır

ESET NOD32 Antivirus ile dijital yaşamınızı
koruma altına alın ve daha güvenli
teknolojinin keyfini çıkarın. Efsanevi ESET
NOD32 teknolojisi üzerine inşa edilen bu
çözüm sayesinde, özellikle algılanmaktan
kaçınan kötü amaçlara karşı savaş
veren benzersiz teknolojimizin sağladığı
avantajlardan yararlanabilirsiniz. İster
sosyal ağlarda zaman geçiriyor veya
İnternette geziniyor olun, ister sadece
oyun oynuyor olun, ESET NOD32 Antivirus
ile güvendesiniz.

Web tarayıcılar, PDF okuyucular ve diğer uygulamalar kaynaklı saldırılardan korur
Advanced Memory Scanner
YENİ

Etkinliğini gizlemek için birden fazla şifreleme katmanı kullanan sürekli kötü amaçlı yazılımların daha
iyi algılanmasını sağlar

Bulut Destekli Tarama

Dosya itibarı veritabanına dayalı olarak güvenli dosyaları beyaz listeye alarak taramaları hızlandırır

Dosyaları
İndirirken Tarama

Arşiv dosyaları, telefon güncellemeleri gibi belirli dosya türlerini indirme işlemi sırasında tarayarak
tarama süresini kısaltır

Boşta Tarama

Kapsamlı taramaları bilgisayar kullanımda değilken yaparak sistem performansına yardımcı olur
Aktif olmayan olası tehditlerin hasara neden olmadan tespitine yardımcı olur

Cihaz Kontrolü

Kişisel verilerinizin yetkisiz kişilerce harici cihazlara kopyalanmasını önlemenize olanak sağlar
CD, DVD, USB bellek ve disk depolama cihazları gibi depolama ortamlarını engellmenize olanak sağlar
Bluetooth, FireWire ve seri/paralel bağlantı noktaları üzerine bağlanan cihazları engellemenize izin verir

Host Tabanlıİzinsiz Giriş
Engelleme Sistemi (HIPS)

Sistemin davranışını daha ayrıntılı bir şekilde özelleştirmenize imkân sağlar
Size sistem kaydı, aktif işlemler ve programlar için kurallar belirleme ve güvenlik durumunuzu en ince
ayrıntısına kadar ayarlama olanağı tanır

Bilgisayarınızın Sahip Olduğu Tüm Gücün Keyfini Çıkarın
Her gün kullandığınız programlara daha fazla güç ayıran çözüm herhangi bir yavaşlama olmadan oynamanızı, çalışmanızı ve İnternette
gezinmenizi sağlar. Pil tasarruf moduyla prize bağlamadan daha uzun süre çevrimiçi kalın ve oyunların keyfini rahatsız edici açılan
pencereler olmadan çıkarın.
Düşük Kaynak Tüketimi

Performansın yüksek kalmasını sağlar ve donanımın ömrünü uzatır
Her türlü sistem ortamına uyar
Son derece küçük güncelleme paketleriyle internet bant genişliğinden tasarruf sağlar

Oyun Modu

Herhangi bir program tam ekran modunda ise ESET NOD32 Antivirus otomatik olarak sessiz moda geçer
Oyunlar ya da diğer tam ekran etkinlikler (video, fotoğraf galerisi ya da sunumlar) için sistem
kaynaklarını korumak amacıyla tüm açılan pencereler, güncellemeler ve diğer sistem gücü isteyen
uygulamalar ertelenir

Taşınabilir
Bilgisayar Desteği

Sizin oyunlara ya da filmlere odaklanabilmeniz için sistem kaynaklarını korumak adına, tüm işlem
yapılamayan açılır pencereleri, güncellemeleri ve sistem gücü gerektiren etkinlikleri erteler

Kurup Kullanın ya da İnce Ayarlar Yapın
Varsayılan ayarlarıyla en başından itibaren üst düzey koruma sağlayan ESET NOD32 Antivirus sizi olası güvenlik sorunları hakkında
bilgilendirmeye devam eder ve bu sorunlara doğrudan ana ekranda erişmenize olanak sağlar. Şık kullanıcı arayüzü tüm rutin görevleri kolayca
kurabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak, 150’den fazla ayrıntılı ayarla güvenlik profilinizin ince ayarlarını yapabilirsiniz..
Tek Tıkla Çözüm

Koruma durumunuzu görmenizi sağlar ve tüm ekranlardan en sık kullanılan araçlara erişmenizi sağlar
Güvenlik uyarılarına karşı tek tıkla ulaşılan çözümler sunar

İleri Düzey Kullanıcılar
için Ayarlar

Gereksinimlerinize uygun kapsamlı güvenlik ayarları sunar

Tarama Sonrası İşlemler

Tarama sonrasında gerçekleştirilecek eylemi belirleme imkânı vererek zaman kazandırır

Maksimum tarama derinliğini, tarama süresini, taranacak dosya ve arşivlerin boyutunu ve çok daha
fazlasını tanımlamanıza olanak sağlar

Mevcut işlemler: uyku, yeniden başlat ya da kapat

ESET Sosyal Medya Tarayıcı
Bu uygulama sayesinde, güvenliğinizin kapsamını Facebook ve Twitter’ı da içine alacak şekilde genişletin. Uygulamanın Güvenlik
Merkezi sizi hangi kişisel bilgilerinizin herkes tarafından görüntülendiği konusunda bilgilendirir ve sosyal medya güvenlik profilinizin
ince ayarlarını yapmanız için doğrudan bağlantılar sağlar.
Facebook’ta zaman tünelinizi, mesajlarınızı, haber kaynağınızı ve arkadaşlarınızın zaman tünellerini korur. Twitter’da profilinizi ve
paylaştıklarınızı sizi takip edenlerden korur.
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