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Tüm özellikleri isteyen kullanıcılar 
için eksiksiz tasarlandı



İhtiyacınız olan 
her şey

Dijital kimliğinizin ve 
ödemelerinizin güvenliğini sağlar. 
Dizüstü bilgisayarınızı kaybolma ve 
çalınmaya karşı korur. 
Çocuklarınızın çevrimiçi güvenliğini 
sağlar. Ve daha birçok özellik içerir.

İleri düzey kullanıcılar için hız, 
algılama ve kullanılabilirliğin 
mükemmel dengesi üzerine inşa 
edilen en yeni teknoloji.

Dosyalarınızı ve çıkarılabilir 
ortamlarınızı şifreleyin. 
Kaybolma ve çalınmaya karşı 
koruyun. Güvenli işbirliği ve veri 
paylaşımı sağlayın.

En gelişmiş siber 
koruma

Değerli verilerinizin 
güvenliğini sağlayın

Algılama, hız ve kullanılabilirliğin en iyi 
karışımı denince ilk akla gelen ESET 
markası üzerine inşa edilen ESET’in 
en gelişmiş çok katmanlı kötü amaçlı 
yazılım koruması ile dijital yaşamınızın 
keyfini çıkarın.

Rekor sayıda Virus Bulletin’in 
VB100 ödülünün de gösterdiği 
gibi, bağımsız değerlendirme 
kuruluşları ESET’i sektördeki 
en iyi şirketler arasında 
görmektedir.

Yapay zeka, makine öğrenimi ve 
bulut tabanlı dosya itibarı sistemi, 
13 Ar-Ge merkezimizde geliştirilen 
son teknoloji araçlarından sadece 
bazılarıdır.

Bütünlük, güvenilirlik 
ve bağımsızlık gibi ESET 
değerlerinin tamamı Avrupa 
köklerimizden kaynaklanır 
ve özel mülkiyet yapımız 
tarafından korunur.

Ödüllü koruma En gelişmiş teknoloji Avrupa Birliği’nde Üretilir
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Antivirus ve Antispyware Her tür çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı proaktif koruma sağlar ve kötü amaçlı yazılımların diğer kullanıcılara 
yayılmasını önler.

Exploit Engelleyici Virüse karşı koruma sağlayan algılamadan özellikle kaçacak şekilde tasarlanan saldırıları engeller ve kilit ekranları ve fidye 
yazılımlarını önler.
Web tarayıcıları, PDF okuyucular ve Java tabanlı yazılımlar da dahil diğer uygulamalardaki saldırılara karşı koruma sağlar.

Gelişmiş Bellek Tarayıcı Etkinliğini gizlemek için birden çok şifreleme katmanı kullanan inatçı kötü amaçlı yazılımların daha iyi algılanmasını 
sağlar.

Bulut Tabanlı Tarama ESET Live Grid® veri tabanına göre beyaz listeleme yaparak taramaları hızlandırır. Bilinmeyen zararlı yazılımları, 
davranışlarına göre bulut tabanlı itibar sistemimizle karşılaştırarak proaktif bir şekilde durdurur.

Dosyaları İndirirken Tarama İndirme işlemi sırasında belirli dosya türlerini (arşiv gibi) tarayarak tarama süresini kısaltır.

Boşta Durumu Taraması Derinlemesine tarama işlemlerini bilgisayarınız kullanılmadığında yürüterek sistem performansına destek olur.
Aktif olmayan potansiyel tehditlerin hasar vermeden önce fark edilmesine yardımcı olur.

Host Tabanlı Saldırı 
Önleme Sistemi (HIPS)

Sistem davranışını daha ayrıntılı olarak özelleştirebilmenizi sağlar. Güvenlik durumunuzun ince ayarlarını yapmak üzere 
sistem kayıt defteri, etkin süreçler ve programlar için kurallar belirleme seçeneği sunar.

Script Tabanlı Saldırı 
Koruması

Windows PowerShell’i suistimal etmek isteyen, kötü amaçlı komut dosyaları ile yapılan saldırıları algılar.
Ayrıca tarayıcınız aracılığıyla saldırabilen, kötü amaçlı JavaScript’leri de algılar. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft 
Internet Explorer ve Microsoft Edge tarayıcılarının tümü desteklenir.

UEFI Tarayıcı YENİ UEFI arayüzüne sahip sistemlerde, Windows henüz başlatılmadan bile önce bilgisayarınıza saldıran tehditlere karşı daha 
derin düzeyde koruma sağlar.

Düşük Kaynak Kullanımı Yüksek performansı korur ve donanımın ömrünü uzatır.
Her tür sistem ortamına uyar.
İnanılmaz küçük güncelleme paketleri ile internet bant genişliğinden tasarruf sağlar.

Oyun Modu Programlardan herhangi biri tam ekran çalışırken, ESET Smart Security Premium otomatik olarak sessiz moduna geçer.
Oyunlar, videolar, fotoğraflar ya da sunumlar için kaynakları korumak üzere sistem güncellemeleri ve bildirimler ertelenir.

Taşınabilir Bilgisayar Desteği Prize takılı olmadan uzun süre çevrimiçi kalabilmeniz için sistem kaynaklarını korumak amacıyla, üzerinde işlem 
yapılmayan pencereleri, güncellemeleri ve kaynak talep eden işlemleri erteler.

Keyfini çıkarmanız için interneti daha güvenli hale getirir

Sonsuz internet dünyasını ESET’in ödüllü algılama teknolojisinin koruması altında keşfedin. Virüsler, fidye yazılımları, solucanlar 
ve casus yazılımlar da dahil her tür dijital tehdidi algılama ve etkisiz hale getirme konusunda tüm dünyada 110 milyonun üzerinde 
kullanıcı bu çözüme güvenmektedir. Algılamadan kaçmanın yollarını arayan tekniklere karşı koruma sağlar ve hedefe yönelik 
saldırıları ve suistimalleri engeller.

Bilgisayarınızın tüm gücünü siz kullanın

ESET Smart Security Premium, her gün kullandığınız programlara daha fazla güç ayırarak, yavaşlama olmadan oyun oynamanızı, 
çalışmanızı ve internette gezinmenizi sağlar. Pil tasarruf moduyla prize bağlamadan daha uzun süre çevrimiçi kalın ve oyunların 
keyfini, dikkatinizi dağıtan açılır pencereler olmadan çıkarın.



Secure Data  PREMIUM Verilerinizin güvenliğini en üst düzeye yükseltmek için dosyalarınızı ve çıkarılabilir ortamlarınızı (örn. USB bellekler) 
şifrelemenize olanak tanır.
USB bellek ya da dizüstü bilgisayar kaybı durumunda, veri hırsızlığına karşı koruma sağlar ve güvenli işbirliği ve veri 
paylaşımı olanağı sunar.

Password Manager   PREMIUM Parolaları depolamanıza ve düzenlemenize, formları otomatik olarak doldurmanıza ve ekstra güçlü parolalar 
oluşturmanıza yardımcı olur. Hatırlamanız gereken sadece ana parolanızdır. Her ihtiyacınız olduğunda, ekstra güçlü yeni 
parolalar da oluşturur ve depolar.

Fidye Yazılımı Kalkanı Kişisel verilerinizi kilitleyerek verilerinize ulaşmanızı önlemeye çalışan ve kilidi açmak için sizden “fidye” ödemenizi isteyen 
kötü amaçlı yazılımları engeller. 

Webcam Koruması Bilgisayarınızda çalışan tüm işlemleri ve uygulamaları sürekli izleyerek hangilerinin web kameranızı kullanmak istediğini 
kontrol eder. Web kameranıza beklenmedik şekilde erişmeye çalışanlara karşı sizi uyarır ve bu girişimleri engellemenizi 
sağlar.

Akıllı Ev İzleyici Ev yönlendiricinizi zayıf parolalar ya da güncelliğini yitirmiş donanım yazılımları gibi zayıflıklara karşı test etmenizi sağlar 
ve size riski azaltacak seçenekler sunar. Kimlerin bağlı olduğunu görmeniz için yönlendiriciye bağlı cihazların (akıllı 
telefon, Nesnelerin İnterneti, vb.) kolay erişilebilen bir listesini hazırlar. Akıllı cihazları zayıflıklara karşı taramanızı sağlar 
ve olası sorunları nasıl çözebileceğinize ilişkin öneriler sunar.

Güvenlik Duvarı Bilgisayarınıza yetkisiz erişimi ve verilerinizin kötüye kullanımını önler.

Ağ Saldırısı Koruması Güvenlik Duvarına ek olarak, bilgisayarınızı kötü amaçlı ağ trafiğinden korur ve tehlikeli trafik modellerinin açığa 
çıkardığı tehditleri engeller.

Bankacılık ve Ödeme Sistemleri 
Koruması 

GELİŞTİRİLMİŞ

Çevrimiçi ödemeleri güvenle yapabileceğiniz, özel bir güvenli tarayıcıya sahiptir. internet bankacılığı işlemlerinde ve web 
tabanlı kripto-cüzdanlara erişirken sizi otomatik olarak korur. Daha güvenli işlemler için klavye ve tarayıcı arasındaki 
iletişimi şifreler. Tuş kaydedicilerden korunursunuz.

Botnet Koruması Kötü amaçlı botnet yazılımlardan koruyan ek güvenlik katmanı, bilgisayarınızın istenmeyen e-posta ve ağ saldırıları için 
kötü amaçla kullanımını önler. Ağ İmzaları sayesinde kötü amaçlı trafiği daha da hızlı engelleyen yeni algılama türünden 
yararlanın.

Kimlik Avı Koruması Sahte web sitelerinin kullanıcı adları, parolalar ya da banka verileri gibi hassas bilgilerinizi edinme girişimlerine karşı 
gizliliğinizi ve varlıklarınızı korur.

Ev Dışı Ağ Bilinmeyen bir ağa bağlandığınızda sizi uyarır ve Katı Koruma moduna geçmenizi ister. Cihazınızın aynı ağa bağlı 
bilgisayarlar tarafından görülmemesini sağlar.

Cihaz Kontrolü Kişisel verilerinizin yetkisiz kişilerce harici bir cihaza kopyalanmasını önlemenizi sağlar. CD, DVD, USB çubuklar ve disk 
depolama aygıtları gibi depolama ortamlarını engellemenizi sağlar. Cihazların Bluetooth, FireWire ve seri/paralel bağlantı 
noktaları aracılığıyla bağlanmalarını engellemenize izin verir.

Antispam İstenmeyen e-postaların, posta kutunuzu doldurmasını önler.

Konum İzleme my.eset.com adresinde bulunan ESET® Anti-Theft web arayüzü aracılığıyla bir cihazı kayıp olarak işaretlemenizi ve 
otomatik izleme işlemi başlatmanızı sağlar. Cihaz tekrar çevrimiçi olduğunda, menzildeki Wi-Fi ağlarına dayanarak, 
konumunu bir haritada görüntüler.
my.eset.com adresinde bulunan ESET® Anti-Theft aracılığıyla toplanan bilgilere erişmenize izin verir.

Dizüstü Bilgisayar 
Etkinliği İzleme

Dizüstü bilgisayarınızın dahili kamerasını kullanarak hırsızları izlemenizi sağlar.
Kaybolan dizüstü bilgisayar ekranının anlık görüntülerini toplar.
Son çekilen tüm fotoğrafları ve anlık görüntüleri, my.eset.com adresinde bulunan web arayüzüne kaydeder.

Hırsızlığa Karşı Koruma 
Optimizasyonu

Hırsızlığa Karşı Korumayı, cihazınıza maksimum düzeyde koruma sağlayacak şekilde kolayca ayarlamanızı/
yapılandırmanızı sağlar.
Windows otomatik oturum açma ve işletim sistemi hesabı parolalarının yapılandırılmasını kolaylaştırır
Önemli sistem ayarlarını değiştirmenizi isteyerek güvenlik düzeyini artırmanıza yardım eder.

Tek Taraflı Mesajlaşma my.eset.com adresinde bir mesaj oluşturarak kaybolan cihazınızın ekranında görüntülenmesini sağlayın ve cihazınızı 
geri alma şansınızı artırın.

Gizliliğinizi koruyun

Daha güvenli bağlantıların keyfini çıkarın ve çevrimiçi bankacılık işlemleri, çevrimiçi ödemeler ve web tabanlı kripto-cüzdanlara 
erişim sırasında güvende kalın. Web kameranızı ve ev Wi-Fi yönlendiricinizi davetsiz misafirlerden ve özel verilerinizi fidye 
yazılımlarından koruyun. Parolalarınızı güvenle depolayın, oluşturun ve önceden doldurun. Gizliliğinizi korumak için dosyalarınızı 
ve çıkarılabilir ortamlarınızı (USB bellekler) şifreleyin. Yönlendirici ile bağlantılı akıllı cihazlarınızı aktif olarak test ederek gizlilik 
tehditlerini kontrol edin.

Hırsızlığa Karşı Koruma - Kaybolan bilgisayarınızı izleyip bularak daha güvende olun

Kaybolur ya da çalınırsa, bilgisayarınızı koruyun ve geri alma olasılığını artırın.



Ebeveyn Kontrolü Çocuklarınızın yaşına göre, önceden tanımlanmış kategoriler arasından seçim yapma olanağı tanır.
Ayarların değiştirilmesine karşı koruma sağlama ve yetkisiz ürün kurulumlarını önleme için bir parola belirlemenize 
olanak tanır.

Lisans Yöneticisi Kullanımı kolay my.eset.com portalında lisanslarınızı ve ESET kurulumlarınızı doğrudan görüntüleyin, yönetin ve 
ilişkilendirin.

Tek Tıkla Çözüm Koruma durumunuzu görüntülemenizi ve sık kullanılan araçlara tüm ekranlardan erişebilmenizi sağlar.
Olası sorunlara kapsamlı ve tek tıkla çözüm sunar.

Kolay Ürün Güncellemeleri Sürekli yüksek düzeyde güvenlik için, yeni koruma teknolojileri kullanıma sunulur sunulmaz yararlanmaya başlayın.

İleri Düzey Kullanıcılar için Ayarlar Gereksinimlerinize uygun, kapsamlı güvenlik ayarları sunar.
Maksimum tarama derinliği, tarama süresi, taranan dosyaların ve arşivlerin boyutu ve çok daha fazlasını tanımlamanıza 
olanak sağlar.

ESET SysInspector® Çok çeşitli güvenlik ve uyumluluk sorunlarını çözmek için önemli bilgileri sistemden yakalayan, gelişmiş bir tanılama 
aracı.

Güvenlik Raporu  YENİ ESET’in bilgisayarınızı nasıl koruduğuna ilişkin aylık bilgiler verir. Bu aylık özette, algılanan tehditler, engellenen web 
sayfaları, durdurulan istenmeyen e-postalar, engellenen web kamerası erişimleri ve çok daha fazlası ile ilgili bilgiler yer 
alır.

Çocuklarınızın internette güvende olmalarını sağlayın

Ebeveyn Kontrolü sayesinde, çöcuklarınıza internetin sadece iyi yanını gösterin ve saldırgan çevrimiçi içeriğe maruz kalmalarını 
önleyin. 20’den fazla web sitesi kategorisini engelleyin ya da siteleri kara listeye tek tek ekleyin.

my.eset.com adresinde lisanslarınız üzerinde daha fazla kontrolün keyfini 
çıkarın

Ücretsiz my.eset.com hesabı oluşturun ve lisanslarınızın ve bağlantılı cihazlarınızın durumunu anında görmenin keyfini çıkarın.

Kurun ve kullanın ya da tüm ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Varsayılan ayarlarıyla en başından itibaren en üst düzeyde koruma sağlayan ESET Smart Security Premium, her zaman olası 
güvenlik sorunları hakkında bilgi sahibi olmanızı ve bu sorunları doğrudan ana ekranda ele almanızı sağlar. Zarif kullanıcı arayüzü, 
tüm rutin görevleri kolayca ayarlamanıza olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca 150’den fazla ayrıntılı ayar sayesinde güvenlik 
profilinizin ince ayarını yapabilirsiniz.




