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ESET Internet Security® poskytuje používateľom
internetu skutočne spoľahlivú ochranu, založenú
na optimálnom pomere rýchlosti, silnej detekcie
a jednoduchého používania.
Legendárna antivírusová
technológia

Ochrana
platieb a identity

Bezpečnosť IoT
a webovej kamery

Viacvrstvová ochrana vás chráni
pred rôznymi druhmi online
a offline hrozieb a zabraňuje šíreniu
malvéru na iných používateľov.

Zabráňte neoprávnenému prístupu
k vášmu počítaču a zneužitiu
vašich súkromných dát. Buďte
v bezpečí pri platbách na internete
a pri prístupe k e-peňaženkám.

Otestujte váš domáci router
a pripojené smart zariadenia
na prítomnosť bezpečnostných
zraniteľností. Buďte informovaný
a zablokujte akýkoľvek neoprávnený
prístup k webovej kamere.

Vyše 110 miliónov

Vyše 100

Vyše 30

chránených používateľov po celom svete

prestížnych VB100 ocenení

rokov technológie NOD32

Oceňovaná
ochrana

Najmodernejšia
technológia

Vyrobené
v Európskej únii

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

Umelá inteligencia, strojové
učenie a cloudový reputačný
systém predstavujú len zlomok
z pokročilých nástrojov
vyvinutých v našich 13 centrách
výskumu a vývoja.

Hodnoty spoločnosti ESET,
ako sú čestnosť, spoľahlivosť
a nezávislosť, majú základ
v našich európskych
koreňoch a sú zabezpečené
prostredníctvom štruktúry nášho
súkromného vlastníctva.

Robíme pre vás internet
bezpečnejším
Objavujte všetky zákutia nekonečného
internetu pod ochranou oceňovanej
detekčnej technológie od spoločnosti
ESET. Dôveruje jej viac ako 110 miliónov
používateľov z celého sveta, pretože
dokáže detegovať a eliminovať rôzne
druhy digitálnych hrozieb vrátane vírusov,
ransomware, rootkitov, červov či spyware.
Chráni aj pred tými z nich, ktoré sa zámerne
vyhýbajú detekcii, a blokuje cielené útoky
a pokusy o zneužitie systému. Funkcia AntiPhishing vás zároveň udržiava v bezpečí
aj pred falošnými webovými stránkami,
ktoré sa snažia získať citlivé údaje, ako
sú napríklad prihlasovacie mená a heslá.

Užívajte si plný výkon
svojho počítača
ESET Internet Security 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
navyše nebudete rozptyľovaný automaticky
otváranými oknami.

Antivírus a antispyware

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

Exploit Blocker

Blokuje útoky špeciálne navrhnuté tak, aby sa vyhli detekcii antivírusovými programami, a tiež chráni pred
ransomware a útokmi, pri ktorých dochádza k uzamknutiu obrazovky. Okrem toho poskytuje ochranu pred útokmi
mierenými na webové prehliadače, programy na zobrazovanie PDF dokumentov a iné aplikácie vrátane softvéru
založeného na programovacom jazyku Java.

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.

Host-based Intrusion
Prevention System (HIPS)

Umožňuje podrobné nastavenie správania systému. 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.

Kontrola UEFI

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

Nízka záťaž na systém

Udržuje vysoký výkon a predlžuje životnosť hardvéru, pričom 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 Internet Security 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 výkon, čím šetrí systémové prostriedky, aby ste sa mohli nerušene venovať hraniu
hier alebo sledovaniu filmov.

Chráňte si súkromie
Zabráňte hackerom v zneužití vašich
hesiel a buďte v bezpečí pri platbách na
internete, online bankovníctve a pri prístupe
k e-peňaženkám. Užívajte si bezpečnejšie
pripojenia, chráňte svoju webovú kameru
či domáci Wi-Fi router pred útokmi
a súkromné dáta pred ransomware.
Predíďte narušeniu vášho súkromia pomocou
aktívneho testovania bezpečnosti smart
zariadení pripojených k routeru.

Dohliadajte na bezpečnosť
svojich detí
Dovoľte deťom objaviť len tú dobrú stránku
internetu. Rodičovská kontrola vám pomôže
ochrániť ich pred nebezpečným alebo
nevhodným online obsahom. Môžete
blokovať viac ako 20 kategórií webových
stránok, prípadne zablokovať aj konkrétne
stránky.

Ransomware Shield

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

Ochrana webovej kamery

Neustále monitoruje všetky procesy a aplikácie spustené na vašom počítači a kontroluje ich prístup k webovej
kamere. V prípade, že sa k nej niektorý proces alebo aplikácia nečakane snaží získať prístup, zobrazí sa vám
upozornenie, aby ste tento pokus mohli zablokovať.

Zariadenia v domácej sieti

Umožňuje otestovať váš domáci router na zraniteľnosti, akými sú napríklad slabé heslá alebo zastaraný firmware,
a zároveň ponúka možnosti nápravy. Poskytuje tiež ľahko dostupný zoznam zariadení pripojených k routeru
(smartfón, IoT atď.), aby ste mali prehľad o tom, kto je pripojený. Na prítomnosť zraniteľností môžete otestovať
aj pripojené smart zariadenia, pričom máte k dispozícii aj návrhy na vyriešenie prípadných problémov.

Firewall

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k počítaču a zneužitiu vašich osobných dát.

Ochrana pred sieťovými útokmi

Spolu s firewallom automaticky chráni váš počítač pred škodlivou sieťovou aktivitou tým, že blokuje hrozby
odhalené na základe nebezpečných prejavov na sieti.

Ochrana online platieb

Zahŕňa špeciálny zabezpečený prehliadač, cez ktorý môžete bez obáv platiť online. Automaticky poskytuje
potrebnú ochranu na stránkach internetového bankovníctva a pri prístupe k e-peňaženkám. Šifruje komunikáciu
medzi klávesnicou a prehliadačom s cieľom zvýšiť úroveň zabezpečenia pri finančných transakciách. Chráni vás
pred keyloggermi, ktoré zaznamenávajú stláčanie jednotlivých klávesov na klávesnici.

VYLEPŠENÉ

Ochrana pred botnetmi

Dodatočná vrstva zabezpečenia poskytujúca ochranu pred botnetmi, ktorá zabraňuje zneužitiu počítača na
spamové aktivity a sieťové útoky. Vďaka sieťovým signatúram máte k dispozícii výhody nového typu detekcie pre
ešte rýchlejšie blokovanie škodlivej komunikácie.

Anti-Phishing

Chráni vaše súkromie a majetok pred pokusmi falošných webových stránok o získanie citlivých informácií, ako sú
prihlasovacie mená, heslá alebo bankové údaje.

Neznáma sieť

Pri pripájaní k neznámej sieti vás program upozorní a vyzve na prepnutie do režimu zvýšenej ochrany. Ostatné
počítače pripojené do tej istej siete vaše zariadenie neuvidia.

Správa zariadení

Umožňuje vám predchádzať nepovolenému kopírovaniu vašich súkromných dát 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.

Antispam

Chráni vašu e-mailovú schránku pred nechcenými správami.

Rodičovská kontrola

Ponúka možnosť výberu z preddefinovaných kategórií na základe veku detí. Umožňuje vám nastaviť heslo
na ochranu pred neželanou zmenou nastavení, ako aj pred nedovoleným odinštalovaním produktu.

Anti-Theft – sledujte
a lokalizujte svoj stratený
prenosný počítač
Posilnite úroveň zabezpečenia svojho
prenosného na portáli my.eset.com.
počítača pre prípad jeho straty alebo krádeže
a zvýšte tak šancu, že ho získate späť.

Produkt si len jednoducho
nainštalujte alebo
si ho prispôsobte vlastným
požiadavkám
ESET Internet Security 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. Okrem toho
máte možnosť vyladiť svoje zabezpečenie
prostredníctvom vyše 150 detailných nastavení.

Majte väčšiu kontrolu
nad svojimi licenciami
na my.eset.com

Sledovanie polohy

Prostredníctvom webového rozhrania ESET® Anti-Theft na portáli my.eset.com môžete svoje zariadenie označiť
ako stratené, čím sa aktivuje jeho automatické sledovanie. Poloha zariadenia sa zobrazí na mape na základe Wi-Fi
sietí, ktoré sú v dosahu, keď sa zariadenie pripojí na internet. Zhromaždené informácie o zariadení sú dostupné
prostredníctvom rozhrania ESET Anti-Theft na portáli my.eset.com.

Sledovanie aktivity prenosného počítača

Umožňuje vám sledovať zlodejov pomocou vstavenej kamery vášho prenosného počítača. Vytvára a zhromažďuje
snímky obrazovky strateného zariadenia. Všetky nedávne fotografie a snímky sa ukladajú do webového rozhrania
na portáli my.eset.com.

Optimalizácia nástroja Anti-Theft

Umožňuje jednoducho nakonfigurovať Anti-Theft tak, aby bola zabezpečená maximálna ochrana vášho zariadenia.
Môžete ľahko nastaviť automatické prihlasovanie do systému Windows, ako aj heslá pre konto operačného
systému. Pomáha tiež zvýšiť úroveň zabezpečenia pomocou výzvy na úpravu kľúčových nastavení systému.

Zasielanie správ na zariadenie

Cez portál my.eset.com môžete vytvoriť správu, ktorá sa zobrazí na obrazovke strateného zariadenia. Zvýšite tým
šancu, že sa vám vráti.

Riešenie jediným kliknutím

Ponúka prehľad stavu zabezpečenia a prístup k najčastejšie používaným nástrojom zo všetkých obrazoviek.
V prípade potenciálnych problémov prináša komplexné riešenia, ktoré si vyžadujú len jediné kliknutie.

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

Správa licencií

NOVÉ

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.

Licencie si môžete prezerať, spravovať a priraďovať k inštaláciám svojich ESET produktov priamo z nášho ľahko
použiteľného portálu my.eset.com.

Vytvorte si zdarma účet na my.eset.com
a získajte okamžitý prehľad o stave svojich
licencií a pripojených zariadení.
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