Robíme pre vás internet bezpečnejším
Objavujte všetky zákutia nekonečného internetu chránení oceňovanou technológiou ESET NOD32. Dôveruje jej viac ako 110 miliónov
používateľov z celého sveta, pretože dokáže detegovať a neutralizovať všetky typy digitálnych hrozieb vrátane vírusov, rootkitov, červov či
spywaru. Chráni aj pred tými z nich, ktoré sa zámerne vyhýbajú detekcii, a blokuje cielené útoky a pokusy o zneužitie systému. Jej funkcia AntiPhishing vás zároveň drží v bezpečí aj pred falošnými webovými stránkami, ktoré sa snažia získať citlivé údaje, ako sú napríklad používateľské
mená a heslá.

Legendárna technológia ESET® NOD32,
ukrývajúca sa v tomto riešení, poskytuje
neodmysliteľnú ochranu pred malvérom
a prináša tú najlepšiu kombináciu silnej
detekcie, rýchlosti a použiteľnosti z dielne
spoločnosti ESET. Jeho súčasťou je aj Herný
režim, ktorý vás chráni bez zaťažovania
systému, a okrem neho v tejto najnovšej
verzii nájdete aj množstvo zlepšení, napríklad
ochranu pred ransomwarom. K dispozícii
máte tiež License Manager, vďaka ktorému
môžete spravovať svoje pripojené zariadenia
a licencie prostredníctvom platformy
my.eset.com.

Antivírus a Antispyware

Poskytuje proaktívnu ochranu pred všetkými typmi online a offline hrozieb a zabraňujú rozširovaniu malvéru
na iných používateľov.

Anti-Phishing

Chráni vaše súkromie a zdroje pred falošnými webovými stránkami, ktoré sa snažia získať citlivé informácie
ako sú používateľské mená, heslá alebo bankové detaily.

Blokovanie zneužití

Blokuje útoky špeciálne navrhnuté tak, aby sa vyhýbali detekcii antivírusovými programami, a eliminuje
lockscreeny a ransomware. Chráni pred útokmi zameranými na webové prehliadače, čítačky súborov PDF
a iné aplikácie vrátane softvéru založeného na programovacom jazyku Java.

Pokročilá kontrola pamäte

Zlepšuje odchytávanie vytrvalého malvéru, ktorý sa pred detekciou skrýva pod viacerými vrstvami šifrovania.

Kontrola s podporou cloudu

Zrýchľuje kontrolu vytváraním zoznamu bezpečných súborov na základe reputačnej databázy ESET Live Grid®.
Správanie malvéru porovnáva s naším cloudovým reputačným systémom, a tým pomáha proaktívne
zastavovať jeho neznáme formy.

Kontrola počas sťahovania
súborov

Skracuje čas trvania kontroly tým, že niektoré typy súborov, napríklad archívy, kontroluje už počas sťahovania.

Kontrola počas nečinnosti

Zlepšuje výkon systému tým, že hĺbkové kontroly vykonáva počas jeho nečinnosti.
Pomáha detegovať potenciálne neaktívne hrozby pred tým, než napáchajú škody.

Správa zariadení

Zabraňuje nepovolenému kopírovaniu vašich súkromných dát do neznámych zariadení. Umožňuje blokovať
CD, DVD, USB a iné vymeniteľné médiá a úložné zariadenia. Poskytuje možnosť zablokovať zariadenia, ktoré
sa pripájajú cez Bluetooth, FireWire a sériový alebo paralelný port.

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

Zaznamenáva 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.

Ransomware Shield

Blokuje malvér, ktorý sa vám pokúša zabrániť v prístupe k osobným dátam, a na ich sprístupnenie od vás
vyžaduje zaplatenie „výkupného“.

Kontrola UEFI

Chráni pred hrozbami, ktoré útočia na počítač na hlbšej úrovni, a to ešte pred štartom systému Windows
(v systémoch s rozhraním UEFI).

NOVÉ

Užite si počítač naplno
ESET NOD32 Antivirus šetrí energiu pre programy, ktoré dennodenne využívate, vďaka čomu sa môžete hrať, pracovať a surfovať po internete
bez zbytočného spomalenia. Vychutnajte si hry bez rušivých kontextových okien a zostaňte online oveľa dlhšie bez obáv o vybitie batérie vďaka
režimu na jej šetrenie.

Nízka záťaž systému

Udržuje vysoký výkon a predlžuje životnosť hardvéru.
Funguje v akomkoľvek systémovom prostredí.
Vďaka extrémne malým balíkom aktualizácií zbytočne nezaťažuje internetové pripojenie.

Herný režim

Ak je nejaký program spustený na celú obrazovku, ESET NOD32 Antivirus sa automaticky prepne do tichého
režimu. Všetky systémové aktualizácie a oznámenia sa odkladajú a šetria tým zdroje na hranie hier či
prezeranie videí, fotografií a prezentácií.

Podpora prenosných počítačov

Všetky kontextové okná, ktoré si nevyžadujú akciu používateľa, aktualizácie a činnosti zaťažujúce systém
presúva na neskôr, čím šetrí systémové zdroje, aby ste sa mohli venovať hraniu hier alebo sledovaniu filmov.

Majte väčšiu kontrolu nad licenciami na my.eset.com
Vytvorte si bezplatné konto my.eset.com a získajte okamžitý prehľad o stave svojich licencií a pripojených zariadení.

License Manager
NOVÉ

Zobrazujte si, spravujte a priraďujte licencie a inštalácie produktov ESET priamo z nášho prehľadného
portálu my.eset.com.
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Inštalujte bez akýchkoľvek zásahov alebo podľa vlastných požiadaviek
ESET NOD32 Antivirus vďaka svojim predvoleným nastaveniam prináša špičkovú ochranu už od momentu inštalácie. Neustále vás informuje
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. K dispozícii máte okrem toho aj možnosť vyladiť svoj bezpečnostný profil viac ako 150
detailnými nastaveniami.

Riešenie na jedno kliknutie

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

Bezproblémové aktualizácie
produktov

Využívajte najnovšie zabezpečovacie technológie hneď, ako sú k dispozícii, a zabráňte tak prípadnému
narušeniu vysokej úrovne zabezpečenia.

Nastavenia pre pokročilých
používateľov

Ponúka hĺbkové nastavenia zabezpečenia aj pre tých najnáročnejších.
Umožňuje zadať maximálnu hĺbku kontroly, čas kontroly, veľkosť skontrolovaných súborov a archívov a ešte
omnoho viac.

ESET SysInspector®

Pokročilý diagnostický nástroj odchytávajúci dôležité informácie o systéme, na základe ktorých môže
následne riešiť širokú škálu problémov so zabezpečením a kompatibilitou.

Bezplatná podpora vo vašom jazyku
Súčasťou každej licencie je aj bezplatná
špičková zákaznícka podpora poskytovaná
v slovenčine.

