UŽÍVAJTE SI BEZPEČNEJŠIE TECHNOLÓGIE

Buďte bezpečnejší na internete
Ochráňte svoj Mac pred malvérom, a taktiež eliminujte hrozby pre Windows a Linux. Zostaňte v bezpečí pred všetkými druhmi škodlivého
kódu vrátane vírusov, červov a spyware.
Antivírus a antispyware

Eliminuje rôzne druhy hrozieb vrátane vírusov, červov a spyware.
Technológia ESET LiveGrid® využíva databázu bezpečných súborov, vytvorenú pomocou našej
reputačnej služby v Cloude.

Užívajte si svoj Mac naplno s našou
viacvrstvovou ochranou. Vaše pripojenie
počas prehliadania internetu a zdieľania
súborov bude chránené pomocou
Personálneho firewallu. Antivírus a
antispyware zabránia, aby sa do systému
dostali multiplatformové hrozby. Na
internete sú vaše osobné údaje pod
ochranou Anti-Phishingu.

Automatická kontrola
vymeniteľných médií

Skenovanie zariadení a médií ihneď po pripojení alebo vložení.

Kontrola webu a e-mailov

Skenovanie webových stránok HTTP počas ich prehliadania, ako aj kontrola prichádzajúcich správ
(POP3, IMAP) na prítomnosť vírusov a iných hrozieb.

Multiplatformová ochrana

Chráni pred šírením hrozieb z Macov na počítače s Windowsom a naopak.

Dostupné voľby: okamžité skenovanie, odloženie na neskôr, nastavenia, žiadna akcia a zapamätať si
túto akciu.

Zabraňuje Macu, aby sa stal prestupnou stanicou, z ktorej sa šíria hrozby na Windows a Linux.

Chráňte sa pred stratou dát a zneužitím identity
Nedovoľte hackerom, aby ukradli a zneužili vaše heslá, ako aj údaje k bankovým účtom. Ochráňte svoju identitu na internete počas nakupovania
online, a keď používate internet banking. Nastavte si prísnosť ochrany počas pripájania sa na verejné Wi-Fi siete.
Personálny firewall

Jednoduché nadefinovanie profilov s rozličnými nastaveniami pomocou správcu nastavení firewallu.
Zvoľte si prísnosť ochrany z troch predvolených režimov: verejný, domáci a pracovná zóna.
Povoľte alebo zablokujte prichádzajúce a odchádzajúce spojenia vybraných aplikácií, služieb alebo
portov.
Povoľte alebo zablokujte pripojenie počítačov v tej istej sieti, pripojenia konkrétnych počítačov na
základe IP adresy, názvu počítača, ako aj názvu domény.
Možnosť udelenia výnimky z filtrovania pre konkrétne IP adresy.

Anti-Phishing

Chráni pred pokusmi falošných stránok, maskujúcich sa ako legitímne portály, získať citlivé informácie,
ako sú používateľské mená, heslá, údaje k internet bankingu a kreditným kartám.

Správa zariadení

Umožňuje zakázať prístup k vymeniteľným médiám (CD-ROM, FireWire, USB, zariadenia iOS a iné).
Zabráňte nepovolenému kopírovaniu vašich dát na neznáme externé zariadenia.

Dajte deťom bezpečnejší internet
Ukážte svojim deťom tú dobrú stránku internetu. Máte možnosť zablokovať viac ako 20 kategórií potenciálne škodlivých stránok. Povoľte
alebo zakážte rôzne kategórie stránok pre skupiny používateľov alebo si vyberte z predvolených profilov - Dieťa, Tínedžer alebo Rodič.
Rodičovská kontrola

Nastavte si prístupové parametre pre jednotlivé kategórie stránok — povolené / blokované. Vytvorte
si vlastné zoznamy povolených a zakázaných stránok.
Použite niektorý z preddefinovaných profilov Dieťa, Tínedžer alebo Rodič - a prispôsobte si ich podľa
vlastných potrieb.
Získajte prehľad o navštevovaných stránkach a kategóriách, množstve návštev a čase strávenom na
stránke.

Využite svoj Mac naplno
Ochrana, dávajúca viac priestoru programom, ktoré každodenne využívate. Pracujte, hrajte hry a surfujte na internete bez spomalení.
Využite množstvo bezpečnostných funkcií, zostaňte so svojím notebookom dlhšie online aj bez napájania a užívajte si multimédiá bez
vyskakovacích okien.
Nízka záťaž systému

ESET Cyber Security Pro udržuje vďaka nízkym nárokom na systém počítače v dobrej kondícii a
predlžuje ich životnosť.

Prezentačný mód

Žiadne rušivé hlásenia počas prezentácií, videí a iných činností v režime celej obrazovky.
Všetky hlásenia sú blokované a menej závažné bezpečnostné úlohy sú odložené na neskôr pre
maximálny výkon a rýchlosť siete.

Rýchle aktualizácie

Bezpečnostné aktualizácie ESET sú malé, automatické a nespomalia vaše sieťové pripojenie.

Vyššia bezpečnosť na dosah
Užívajte si prostredie vytvorené špeciálne pre Mac, v ktorom nájdete všetky potrebné nastavenia ľahko a rýchlo. ESET Cyber Security Pro
poskytuje vysokú úroveň zabezpečenia už s pôvodnými nastaveniami, beží ticho na pozadí a vašu pozornosť si vyžaduje len v prípade
potreby.
Nastavenia pre pokročilých

Umožňuje pokročilé nastavenie ochrany vhodné pre vaše potreby, napríklad môžete nastaviť skenovací
čas a veľkosť skenovaného archívu.

Riešenia na jedno kliknutie

Bezpečnostný status, všetky často používané akcie a nástroje sú dostupné zo všetkých obrazoviek.
Ak dôjde k bezpečnostnej situácii vyžadujúcej zásah, vyriešite ju jedným kliknutím.

Dôverne známy dizajn

V duchu macovského dizajnu ESET Cyber Security Pro ponúka vyladený dizajn a prostredie, na ktoré
ste zvyknutí.
Záložka nástrojov je veľmi intuitívna a transparentná, s rýchlo dostupnými nastaveniami.
Celé grafické prostredie bolo špeciálne vytvorené pre potreby Mac OS X.
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