Najlepszy wybór dla korzystających
z komputera na co dzień

2019

Nowe i wszechstronne rozwiązanie zabezpieczające
ESET Internet Security, zapewnia solidną ochronę
podczas codziennego korzystania z Internetu.

Legendarny
NOD32 Antivirus

Bezpieczne zakupy
i przelewy w Internecie

Ochrona sieci
domowej

Chroni przed wszystkimi
rodzajami złośliwego
oprogramowania, tj.: wirusami,
zagrożeniami szyfrującymi
ransomware, robakami
i programami szpiegującymi.

Zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do komputera
i Twoich danych. Specjalnie zabezpieczona przeglądarka chroni
podczas realizowania przelewów
online i korzystania z e-portfeli.

Zabezpiecz swój domowy router
i sprawdzaj bezpieczeństwo
podłączonych do niego
urządzeń. Zabezpiecz się przed
niepowołanym dostępem do
Twojej kamery internetowej.

110 mln+

4 mln+

30+ lat

użytkowników na całym świecie

użytkowników w Polsce

doświadczenia

Wielokrotnie
nagradzana ochrona

Najnowsze
technologie

Wyprodukowane w Unii,
rozwijane w Polsce

Niezależne ośrodki badawcze,
sprawdzające skuteczność
antywirusów, plasują firmę
ESET wśród najlepszych
w branży. Produkty ESET
zdobyły m.in. rekordową
liczbę nagród VB100.

Sztuczna inteligencja, uczenie
maszynowe, czy oparty na
chmurze system reputacji, to
tylko niektóre z najnowszych na
rynku technologii wykrywania
zagrożeń, które znajdziesz
w programach ESET.

O wysoką skuteczność programów
ESET dbają eksperci z centrali firmy
ESET w Bratysławie oraz specjaliści
z biura badawczo-rozwojowego
ESET w Krakowie (jednego
z trzynastu tego typu ośrodków
na świecie).

Skuteczna ochrona przed
zagrożeniami
Korzystaj z komputera i Internetu bez
obaw o infekcje. Zaufaj technologii, z której
korzysta na co dzień ponad 110 milionów
użytkowników na całym świecie, w tym
ponad 4 miliony Polaków. ESET Internet
Security eliminuje wirusy, rootkity, robaki
internetowe, programy szpiegujące
i inne zagrożenia. Dodatkowo blokada
programów typu exploit, ochroni Cię przed
zagrożeniami, potrafiącymi oszukać skanery
tradycyjnych programów antywirusowych,
a zabezpieczenie antyphishingowe zapewni
bezpieczeństwo Twoich najcenniejszych
informacji takich jak login i hasło przed
próbami wyłudzenia.

Ciesz się niezmienną
wydajnością swojego
komputera
ESET Internet Security działa niezauważalnie
dla Ciebie i Twojego komputera, pozostawiając wolne zasoby dla innych programów, z których korzystasz na co dzień.
Dzięki zastosowaniu trybu oszczędzania
baterii dłużej przeglądaj strony internetowe
na swoim laptopie. Ciesz się ulubioną grą lub
filmem bez zakłóceń za sprawą Trybu gier.

Antywirus i Antyspyware

Zapewnia proaktywną ochronę przed wszelkiego typu zagrożeniami, tymi znanymi, jak również nowymi, dotąd
nierozpoznanymi. Powstrzymuje rozprzestrzenianie się infekcji na komputery innych użytkowników.

Blokada programów typu exploit

Blokuje ataki, które skutecznie unikają wykrycia przez tradycyjne aplikacje antywirusowe. Eliminuje zagrożenia,
blokujące komputer i wyłudzające okup. Chroni przed atakami, wykorzystującymi luki w m.in. przeglądarkach
internetowych, czytnikach PDF oraz oprogramowaniu Java.

Zaawansowany skaner pamięci

Rozbudowuje dotychczasową ochronę antywirusową o skuteczne zabezpieczenie przed skomplikowanymi
zagrożeniami, wielokrotnie spakowanymi lub zaszyfrowanymi.

Skanowanie z wykorzystaniem chmury

Przyśpiesza skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów, dzięki wykorzystaniu białych list bezpiecznych
plików. Listy te powstają w oparciu o system reputacyjny ESET Live Grid oparty na chmurze, budowany dzięki
informacjom, dostarczanym przez użytkowników produktów ESET. Umożliwia natychmiastowe reagowanie
i ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.

Skanowanie podczas pobierania plików

Skraca czas skanowania, dzięki realizacji tego procesu już podczas pobierania konkretnych typów plików z sieci.

Skanowanie podczas bezczynności

Przesuwa czas rozpoczęcia dokładnego skanowania komputera na moment, w którym użytkownik nie korzysta
z maszyny. Wykrywa uśpione i ukryte na dysku zagrożenia, zanim zostaną one przez przypadek aktywowane.

System zapobiegania włamaniom (HIPS)

Pozwala skutecznie kontrolować działanie poszczególnych aplikacji i chroni najważniejsze elementy systemu.
Umożliwia ustalenie restrykcyjnych reguł dla rejestru systemu, aktywnych procesów oraz aplikacji, w celu
precyzyjnej konfiguracji poziomu zapewnianej ochrony.

Ochrona przed atakami skryptowymi

Wykrywa ataki realizowane przez złośliwe skrypty, które próbują wykorzystać Windows PowerShell – narzędzie,
dzięki któremu możliwe jest m.in. zarzadzanie systemem Windows. Wykrywa również złośliwe skrypty Java, które
mogą infekować system poprzez przeglądarkę internetowa (ochrona dla przeglądarek: Mozilla Firefox, Google
Chrome, Microsoft Internet Explorer i Microsoft Edge).

Skaner UEFI

Chroni przed zagrożeniami, które aktywują się jeszcze przed uruchomieniem systemu Windows i które potrafią
przetrwać nawet ponowną instalację systemu operacyjnego.

Wyjątkowa lekkość

Utrzymuje wysoką wydajność chronionego komputera i wydłuża czas działania jego podzespołów. Działa
niezauważalnie nawet na komputerach ze starszymi systemami operacyjnymi. Dzięki wyjątkowo lekkim
aktualizacjom silnika detekcji zachowuje przepustowość łącza internetowego.

Tryb gier

ESET Internet Security automatycznie przełącza się w tryb dyskretny, w chwili, gdy uruchomisz dowolną aplikację,
działającą w trybie pełnoekranowym. Wyłącza wyświetlanie wyskakujących okien, monitów systemu oraz
informacji o aktualizacjach, by zachować pełną wydajność maszyny i nie przeszkadzać Ci w rozrywce lub w pracy.

www.eset.pl

Zabezpiecz swoją
prywatność

Ochrona przed ransomware

Blokuje zagrożenia typu ransomware, które szyfrują prywatne dane, a następnie żądają okupu za ich odblokowanie.

Ochrona kamery internetowej

Monitoruje wszystkie procesy i aplikacje uruchomione na komputerze, sprawdzając, które z nich próbują uzyskać
dostęp do Twojej kamery internetowej. Program ostrzeże Cię, gdy ktoś niepowołany będzie próbował uzyskać
dostęp do Twojej kamery i zablokuje każdą taką próbę.

Monitor sieci domowej

Pozwala sprawdzić, czy domowy router jest podatny na ataki, m.in. czy dostęp do routera jest zabezpieczony
odpowiednio silnym hasłem oraz czy urządzenie posiada aktualne oprogramowanie (tzw. firmware). Narzędzie
udostępnia również listę urządzeń podłączonych do domowej sieci Wi-Fi (komputery, smartfony, urządzenia
Internetu Rzeczy itd.). Dodatkowo pozwala przeskanować każde podłączone urządzenie w poszukiwaniu luk
i podać wskazówki, jak rozwiązać wykryte problemy.

Firewall

Zapewnia ochronę przed atakami z sieci, blokując niepowołanym osobom dostęp do Twojego komputera
i zgromadzonych na jego dysku cennych danych.

Ochrona przed lukami w protokołach
sieciowych

Rozbudowuje skuteczność firewalla, zapewniając ochronę przed atakami, które wykorzystują luki w popularnych
protokołach sieciowych.

Budowane przez
ekspertów

Ochrona bankowości
internetowej NOWA WERSJA

Automatycznie chroni podczas korzystania z bankowości internetowej i zwiększa bezpieczeństwo podczas
dokonywania płatności online. Szyfruje komunikację pomiędzy klawiaturą a przeglądarką, by transakcje online
były bardziej bezpieczne. Chroni przed keyloggerami.

Analitycy zagrożeń oraz programiści
z centrali firmy ESET w Bratysławie
(na Słowacji) oraz biura badawczorozwojowego ESET w Krakowie (jednego
z trzynastu tego typu ośrodków
na świecie) dokładają wszelkich starań,
by rozwiązania ESET nie tylko zapewniały
skuteczna ochronę przed zagrożeniami,
ale także aby działały niezauważenie dla
użytkownika.

Ochrona przed botnetami

Zabezpiecza przed zagrożeniami, które bez wiedzy i zgody użytkownika przyłączają komputer do tzw. sieci botnet
- sieci komputerów, które wykonują polecenia cyberprzestępcy m.in. masowo wysyłają spam lub atakują serwery
banków.

Antyphishing

Chroni Twoje najcenniejsze dane, w tym dane kart kredytowych oraz loginy i hasła do kont bankowych, przed
próbami wyłudzenia, realizowanymi za pośrednictwem pułapek phishingowych (stron www, podszywających się
pod oryginalne serwisy internetowe banków).

Połączenie do nieznanej sieci

Zaalarmuje Cię, gdy podłączysz się do nieznanej sieci i zasugeruje zmianę ustawień ochrony na restrykcyjne. Sprawia,
że Twoje urządzenie pozostaje niewidoczne dla innych komputerów, podłączonych do tej samej sieci publicznej.

Kontrola dostępu do urządzeń

Automatycznie skanuje wszystkie nośniki wymienne i zapobiega próbom kopiowania Twoich prywatnych danych.
Umożliwia zablokowanie korzystania z nośników CD, DVD, USB oraz zewnętrznych dysków twardych.

Antyspam

Chroni Twoją skrzynkę przed niechcianą korespondencją mailową.

Kontrola rodzicielska

Pozwala błyskawicznie definiować tematykę witryn, do których ma mieć dostęp Twoje dziecko - wystarczy, że
określisz w programie wiek swojej pociechy. Umożliwia zabezpieczenie wprowadzonych ustawień za pomocą
hasła. W ten sposób dziecko nie będzie mogło zmienić konfiguracji kontroli rodzicielskiej i nie usunie programu
z dysku komputera.

Bezpłatna pomoc techniczna
w języku polskim

Każdy posiadacz aktywnej licencji dla programu ESET zyskuje dostęp do bezpłatnej pomocy technicznej,
świadczonej w języku polskim.

Powstrzymaj hakerów przed kradzieżą
loginu i hasła do Twojego rachunku
bankowego. Spraw, by Twój laptop
pozostawał niewidoczny w publicznych
sieciach Wi-Fi. Ochroń swoje prywatne dane
przed zaszyfrowaniem przez zagrożenia
ransomware. Zabezpiecz dodatkowo swoją
kamerę internetową przed sieciowymi
podglądaczami i chroń domową sieć Wi-Fi
przed nieproszonymi użytkownikami.

WYPRODUKOWANE
W UNII EUROPEJSKIEJ
ROZWIJANE
W POLSCE

Zadbaj, by Twoje dzieci
poznały tylko dobre strony
Internetu
Chroń swoje pociechy przed nieodpowiednimi treściami w Internecie. Określ, które
z ponad 40 kategorii tematycznych mają być
dla nich niedostępne w sieci. Wprowadzone
ustawienia zabezpiecz hasłem.

Anti-Theft: zlokalizuj
swój zgubiony lub
skradziony laptop
Zabezpiecz swój komputer na wypadek
kradzieży lub zgubienia - utwórz konto
w serwisie my.eset.com i lokalizuj utracone
urządzenie na mapie. Dokumentuj
aktywność „znalazcy” i zachęć go stosowną
wiadomością do zwrotu Twojej własności.
Zwiększaj szanse odzyskania sprzętu
w przypadku jego utracenia.

Zainstaluj i zapomnij
lub skonfiguruj według
własnych potrzeb
Tuż po zakończeniu instalacji, ESET Internet
Security zapewni Ci pełną ochronę. Aplikacja
umożliwia skonfigurowanie poziomu ochrony
według własnych wymagań i potrzeb za
pomocą ponad 150 szczegółowych ustawień.
O wszystkich próbach infekcji i wykrytych
zagrożeniach program poinformuje Cię zaraz
po zidentyfikowaniu niebezpieczeństwa.

Kontroluj posiadane licencje
na my.eset.com

Ustalanie lokalizacji

Wyświetla aktualną lokalizację utraconego urządzenia na mapie w oparciu o identyfikatory pobliskich sieci Wi-Fi.
Pozwala śledzić zmiany lokalizacji zgubionego lub skradzionego laptopa za pośrednictwem platformy my.eset.com.

Monitor aktywności urządzenia

Umożliwia sfotografowanie złodzieja za pomocą kamery wbudowanej w skradziony laptop. Wykonuje i gromadzi
zrzuty ekranu, rejestrując aktywność „znalazcy” Twojego laptopa. Zapisuje wszystkie zdjęcia i zrzuty ekranu na
Twoim koncie w serwisie my.eset.com.

Wysyłanie wiadomości na
skradziony komputer

Przygotuj i wyślij dowolna wiadomość na skradziony komputer - zwiększ szansę odzyskania swojej własności.

Wygodne aktualizacje programu

Korzystaj z nowych technologii zabezpieczających, zaraz po udostepnieniu ich przez firmę ESET, dzięki
automatycznym aktualizacjom.

Ustawienia dla zaawansowanych
użytkowników

Pozwala szczegółowo skonfigurować poziom ochrony, a także sam proces skanowania. Możliwe jest m.in.
określenie czasu przeznaczonego na sprawdzanie obiektów w poszukiwaniu zagrożeń oraz rozmiaru
skanowanych plików.

ESET SysInspector®

Narzędzie diagnostyczne pozwalające na wygenerowanie raportu z kluczowymi informacjami o chronionym
systemie operacyjnym. Raport ten pozwala na określenie przyczyn problemów bezpieczeństwa i zgodności.

Raport zabezpieczeń

Menedżer licencji

NOWOŚĆ

Za pomocą raportów zabezpieczeń program poinformuje Cię m.in. o tym jakie strony WWW zablokował, ile wykrył
zainfekowanych wiadomości e-mail oraz jakie aplikacje próbowały uzyskać dostęp do Twojej kamery internetowej.

Pozwala przeglądać i zarządzać posiadanymi licencjami ESET poprzez portal my.eset.com.

Stwórz bezpłatne konto na my.eset.com
i zyskaj dostęp m.in. do informacji nt.
wszystkich posiadanych programów ESET
oraz liczbie chronionych urządzeń.

Dystrybucja w Polsce
DAGMA sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice
www.dagma.com.pl
tel. 32 259 11 00, faks 32 259 11 90
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