Правим интернет по-безопасен за вас!
Откривайте нови онлайн преживявания без да се притеснявате за сигурността си с многократно награждаваната технология на ESET. Над
110 милиона потребители от цял свят ѝ се доверяват за засичането и елиминирането на всякакви заплахи, включително вируси, rootkit,
червеи и шпионски софтуер. Ще бъдете защитени от витуси с високо ниво на прикритие, както и от експлоатацията на уязвимости в
софтуера, който използвате.

ESET Internet Security® ви осигурява
солидна защита срещу заплахите на
онлайн ежедниевието. Освен доказано
ефективната антивирусна технология,
вие получавате и защита за вашата уеб
камера, онлайн банкиране и улеснен
начин да тествате сигурността на
безжичната ви мрежа и устройствата в
нея. Освен всичко това, вече можете и да
управлявате всичките си лицензи лесно
през платформата my.eset.com.

Защита от вируси

Получавате активна защита срещу всички видове вирусни заплахи и предотвратява разпространението им
към други потребители.

Защита от експлойти

Блокира атаки, които специфично целят да избегнат антивирусния софтуер и елиминра ransomware
заплахи. Защитава ви срещу експлоатирането на уязвимости в приложения като уеб браузъри, PDF четци и
други, включително Java базиран софтуер.

Advanced Memory Scanner

Подобрява засичането на заплахи, които използват множество слоеве на кодиране, за да прикрият
действията си.

Сканиране в облака

Ускорява сканирането като сравнява файлове с ESET Live Grid® базата данни за репутация. Когато един
файл е с доказано добра репутация, той бива изключен от сканирането.
Активно следи и защитава от непознати заплахи като сравнява поведението им с базата данни.

Сканиране на свалящи се
файлове

Ускорява сканирането като обработва определени файлове (като архиви) още докато се свалят.

Idle-State сканиране

Подобява производителността на системата като сканира, докато тя не се използва.
Помага за засичането на неактивни заплахи преди да се активизират.

Host-Based Intrusion
Prevention System (HIPS)

Можете да персонализирате настройките си много по-детайлно. Получавате възможността да дефинирате
правила за системни регистри, активни процеси и програми за фина настройка на сигурността ви.

Защита от скриптови атаки

Защитени сте от злонамерени скриптове, които целят да експлоатират Windows PowerShell.
Също получавате защита от JavaScript заплахи, които атакуват браузъра - поддържат се Mozilla Firefox,
Google Chrome, Microsoft Internet Explorer и Microsoft Edge.

NEW

Насладете се на пълния потенциал на компютъра си
ESET Internet Security ви позволява да играете, работите и използвате интернет без забавяне като използва минимално системните ви
ресурси.
Останете в движение за по-дълго чрез режима за спестяване на батерията и се насладете на игри и филми без прекъсващи съобщения.
Ниска консумация на
ресурси

Поддържа високата производителност и удължава живота на хардуера ви. Може да се използва във
всякакви системни среди.
Спестява интернет трафик чрез изключително малките си пакети за обновления.

Режим за игри

ESET Internet Security автоматично преминава в тих режим когато някоя програма използва целия екран.
Обновленията и известията се отлагат, за да спестят ресурси за игри, видео, снимки и презентации.

Поддръжка на преносими
компютри

Отлага всички известия, обновления и интензивни процеси, за да ви спести ресурси и батерия - останете в
движение за по-дълго!.

Защитете личните си данни!
Не позволявайте на хакерите да стигнат до паролите ви и се разплащайте онлайн без да се страхувате за сигурността си. Използвайте по-сигурни
връзки, защитете камерата си и домашния Wi-Fi рутер от пробиви и личните си данни от ransomware. Подобрете защитата като тествате и сигурността
на свързаните “умни” устройства.

Защита от Ransomware

Защитава ви от вируси, които криптират данните ви необратимо и после изискват откуп (ransom) за отключването им.

Защита на уеб камери

Постоянно следи процесите на системата ви за такива, които искат достъп до уеб камерата. Известява ви за всички
процеси, които искат да я използват и позволява да ги блокирате.

Connected Home Monitor

Позволява ви да тествате домашния рутер за уязвимости като слаби пароли и остарял софтуер и ви предлага
решения. Предоставя ви достъпен списък с всички свързани устройства (смартфони, IoT устройства, т.н.), за да знаете
какво се случва в мрежата. Имате възможност да сканирате свързаните “умни” устройства и да получите съвети за
подобряването на сигурността им.

IMPROVED

Защитна стена

Предотвратява чуждия достъп до вашия компютър и злоупотребата с личните ви данни.

Защита от мрежови атаки

Като допълнение към защитната стена, тази функционалност ви защитава от вреден мрежови трафик и блокира
заплахи, като анализира поведението им.

Защита на онлайн банкиране

Предоставя ви специално защитен браузър, през който можете да плащате безопасно онлайн. Автоматично ви
защитава допълнително, когато посещавате сайтове на банки. Кодира допълнително комуникацията между
клавиатурата и браузъра, за да ви защити от записване на клавишите от keylogger.

Защита от ботнет

Предоставя допълнителен слой защита, който в защитава от ботнет атаки, които целят да използват системните ви
ресурси за престъпни цели. Възползвайте се от един изцяло нов тип засичане чрез мрежови сигнатури за светкавично
блокиране на вреден трафик!.

Антифишинг

Защитава ви от една от най-разпространените опасности - измамни уеб сайтове, които целят да откраднат личните ви
данни като се преструват на други такива.

Out-of-Home Network

Известява ви когат се свързвате с непозната мрежа и ви предлага да преминете в режим на строга сигурност.
Прави устройството ви невидимо за другите в мрежата.

Контрол над устройствата

Предпазва от непозволено копиране на данните ви на външни устройства. Можете да блокирате използването на CD,
DVD, USB памети и преносими харддискове. Можете да блокирате свързването с Bluetooth и FireWire или serial/parallel
портове.
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По-лесен контрол над лицензите ви чрез my.eset.com
Създайте безплатен акаунт в my.eset.com и се насладете на силно улеснен контрол над лицензите ви.

Мениджър за лицензи
NEW

Преглеждайте и управлявайте лицензите си и инсталациите на ESET продукти чрез портала my.eset.com.

Безплатна поддръжка на Български
Всеки лиценз ви предоставя и безплатна
техническа поддръжка на български език.

Направете интернет безопасен за децата си!
Покажете само светлата страна на интернет на децата си чрез родителски контрол. Забранете достъпа до неподходящо съдържание от над 20 различни
категории уебсайтове или добавете индивидуални правила.
Родителски контрол

Дава ви възможност да забраните различни категории уеб съдържание спрямо възрастта на децата ви.
Можете да защитите настройките на приложението с парола, която също се изисква при опит за деинсталация.

Система против кражба – проследете липсващото ви устройство
Защитете устройството си при кражба и увеличете шанса да си го върнете.

Следене на
местоположението

Позволява ви да отбележите устройство като липсващо чрез ESET® Anti-Theft уеб интерфейса на my.eset.com и да
започнете автоматично да следите устройството си. Показва местоположението на устройството ви спрямо Wi-Fi
мрежите, които са в обсега му

Следене на активността за
лаптопи

Позволява ви да наблюдавате крадците чрез собствената ви уеб камера. Събира снимки от екрана на липсващото
устройство. Записва всичко в уеб интерфейса на my.eset.com.

Оптимизация против кражби

Позволява ви да настроите максимално добре системата против кражби - променете настройките за влизане и
паролите на акаунтите си. Помага ви да се защитите максимално като ви предлага промени за ключови настройки.

Еднопосочни съобщения

В my.eset.com .може да създадете съобщение и да го показвате на липсващото устройство с цел увеличаване на шанса
за неговото връщане.

Инсталирайте и забравете или персонализирайте всичко
ESET Internet Security ви предоставя високо ниво на защита и цялата нужна информация на един екран, дори и само с фабричните си
настройки. Изчистеният потребителски интерфейс ви улеснява максимално при управлението на рутинни задачи.
Ако желаете, можете да персонализирате всяка функция на програмата чрез над 150 различни настройки.

Всчико е на един клик
разстояние

Статуса на защитата и всички действия са достъпни още от началния екран. При засечена заплаха ви е нужен само
един клик да реагирате.

Постоянни обновления

Бъдете на върха на вълната на сигурността като се възползвате от всяко нововъведение в момента, в който то стане
достъпно

Настройки за напреднали
потребители

Позволява ви задълбочен контрол над програмата.
Можете да дефинирате дълбочина на сканиране, време за сканиране, размер на сканираните файлове и още много.

ESET SysInspector®

Инструмент за детайлна диагностика, който ви предоставя информация, която ще ви помогне да разрешите
множество проблеми със сигурността и съвместимостта.

