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Kaspersky Lab
Kaspersky Anti-Virus 2009
A Kaspersky Anti-Virus 2009 egy díjnyertes vírusirtó program, amely megvédi a számítógépet
a vírusoktól, trójaiaktól, kémprogramoktól, rootkit-ektől és más kártékony programoktól. A
reaktív észlelési módszerek kombinációja a proaktív technológiákkal kiegyensúlyozott és
hatékony biztonságot nyújtanak, valamint a gyakori automatikus frissítések a zavartalan
védelemhez és nyugalomhoz járulnak hozzá.
A postafiókja biztonságban van: függetlenül attól, hogy melyik levelező programot használja, a
Kaspersky Anti-Virus 2009 valósidőben vizsgálja az e-mail forgalmat. A szoftver ezen felül
beépülő modulokat és víruseltávolító eszközöket is tartalmaz a legnépszerűbb levelezőkhöz,
mint például a Microsoft Outlook és Microsoft Outlook Express.
A vírusirtó az összes HTTP-alapú internetes forgalmat böngészőtől függetlenül, valósidőben
figyeli. A kártékony programokat még azelőtt kiszűri, mielőtt azok megfertőzhetnék a
számítógépet, így biztonságban használhatjuk az internetet, legyen az munka, vagy szórakozás.
A szoftver segítségével a számítógép bármely területe átvizsgálható, egyes fájloktól a
meghajtókon át az eltávolítható tárolókig. Azt is választhatjuk, hogy csak a kritikus terülteket
vizsgáljuk, mint pl. az automatikusan induló folyamatok, melyek a vírusok, férgek és trójai
programok kedvenc célpontjai.
A Kaspersky Anti-Virus 2009 képes megakadályozni, hogy bűnözők hozzáférjenek
adatainkhoz. A trójai és keylogger programokat arra tervezték, hogy a személyes adatokat
tudomásunk és beleegyezésünk nélkül továbbítsák. A vírusirtó észleli és megsemmisíti ezeket a
szoftvereket, biztosítva, hogy az adatokhoz csak az arra jogosultak férjenek hozzá.
A szoftver már magyar nyelven is elérhető!
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Kaspersky Lab
Kaspersky Anti-Virus 7.0
A Kaspersky Anti-Virus 7.0 folyamatosan figyeli a rendszert és az alkalmazásokat, gyanús
viselkedést keresve. Ha ilyet észlel, azonnal blokkolja a folyamatot, és minden változtatást
visszaállít, tiszta rendszert és sértetlen adatokat hagyva maga után.
A postafiókja biztonságban van: függetlenül attól, hogy melyik levelező programot használja, a
szoftver valósidőben vizsgálja az e-mail forgalmat. A vírusirtó ezen felül beépülő modulokat és
víruseltávolító eszközöket is tartalmaz a legnépszerűbb levelező programokhoz, mint például a
Microsoft Outlook és Microsoft Outlook Express.
A Kaspersky Anti-Virus 7.0 az összes HTTP-alapú internetes forgalmat böngészőtől
függetlenül, valósidőben figyeli. A kártékony programokat még azelőtt kiszűri, mielőtt azok
megfertőzhetnék a számítógépet, így biztonságban használhatjuk az internetet, legyen az
munka, vagy szórakozás.
A vírusirtóval a számítógép bármely területe átvizsgálható, egyes fájloktól a meghajtókon át az
eltávolítható tárolókig. Azt is választhatjuk, hogy csak a kritikus terülteket vizsgáljuk, mint pl.
az automatikusan induló folyamatok, melyek a vírusok, férgek és trójai programok kedvenc
célpontjai.
A Kaspersky Anti-Virus 7.0 képes megakadályozni, hogy bűnözők hozzáférjenek adatainkhoz.
A trójai és keylogger programokat arra tervezték, hogy a személyes adatokat tudomásunk és
beleegyezésünk nélkül továbbítsák. A vírusirtó észleli és megsemmisíti ezeket a szoftvereket,
biztosítva, hogy az adatokhoz csak az arra jogosultak férjenek hozzá.
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Kaspersky Lab
Kaspersky Anti-Virus 6.0
A Kaspersky Anti-Virus 6.0 integrált védelmet kínál a számítógépes kártevők - vírusok, férgek,
spyware-ek, rootkitek és egyéb fenyegetések - elleni harcban a tradicionális jól bevált
vírusszűrési módszereket a legmodernebb védelmi technológiákkal ötvözve. Az egyes
komponensek tökéletes együttműködése biztosítja a kompatibilitási problémáktól mentes
működést és az alacsony erőforrás-használatot.
A vírusirtó folyamatosan tájékoztatja a felhasználót a védelem mindenkori aktuális állapotáról,
jelentéseket készít, közreműködik a felmerülő biztonsági problémák megoldásában és
gondoskodik az adatbázisok automatikus frissítéséről.
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Kaspersky Lab
Kaspersky Internet Security 2009
A Kaspersky Internet Security 2009 egy olyan vírusirtó program, amely teljes körű védelmet
biztosít a számítógép számára. Az anti-vírus motoron kívül beépített személyes tűzfalat, spam
szűrőt, adathalászat elleni védelmet és szülői felügyelet modult is tartalmaz.
A Kaspersky Internet Security 2009 vírusirtó az Anti-Virus változat tulajdonságain túl még az
alábbiakat is képes elvégezni:
A szoftver elemzi a weboldalakat és blokkolja az esetleges kártékony, web alapú tartalmat.
Blokkolja továbbá a felugró ablakokat és reklámokat is, amelyek gyakran zavaróak, ráadásul a
víruskészítők is gyakran használják őket, hogy személyes adatokat ellopó trójai programokat
telepíthessenek a gépünkre.
A kártékony programok jelentős része megpróbálja megszerezni a felhasználónevet és jelszót a
Windows Protected Storage-ból az online bankszámlához, árverési oldalakhoz, internetes
boltokhoz, chat szobákhoz, online játékokhoz, stb. A vírusirtó ellenőrzi és meggátolja ezen
kísérleteket.
A szoftver kiszűri az adathalász e-maileket, és védelmet nyújt azokkal az oldalakkal szemben,
melyek célja, hogy rávegyék a felhasználót banki adatainak megadására.
A vírusirtó segítségével a szülők egyes oldalak feketelistára helyezésével megvédhetik
gyermeküket a nem kívánt internetes tartalmaktól. Ezek a listák a gyermek korának
függvényében változtathatók. Továbbá a szülők megszabhatják, mennyi időt tölthet a gyermek
az interneten.
A Kaspersky Internet Security 2009 már magyar nyelven is elérhető!
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Kaspersky Lab
Kaspersky Internet Security 7.0
A Kaspersky Internet Security 7.0 vírusirtó az Anti-Virus változat tulajdonságain túl még az
alábbiakat is képes elvégezni:
A szoftver elemzi a weboldalakat és blokkolja az esetleges kártékony, web alapú tartalmat.
Blokkolja továbbá a felugró ablakokat és reklámokat is, melyek gyakran zavaróak, ráadásul a
víruskészítők is gyakran használják őket, hogy személyes adatokat ellopó trójai programokat
telepíthessenek a gépünkre.
A kártékony programok jelentős része megpróbálja megszerezni a felhasználónevet és jelszót a
Windows Protected Storage-ból az online bankszámlához, árverési oldalakhoz, internetes
boltokhoz, chat szobákhoz, online játékokhoz, stb. A vírusirtó ellenőrzi és meggátolja ezen
kísérleteket.
A Kaspersky Internet Security 7.0 kiszűri az adathalász e-maileket, és védelmet nyújt azokkal
az oldalakkal szemben, melyek célja, hogy rávegyék a felhasználót banki adatainak
megadására.
A vírusirtó segítségével a szülők egyes oldalak feketelistára helyezésével megvédhetik
gyermeküket a nem kívánt internetes tartalmaktól. Ezek a listák a gyermek korának
függvényében változtathatók. Továbbá a szülők megszabhatják, mennyi időt tölthet a gyermek
az interneten.
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Kaspersky Lab
Kaspersky Internet Security 6.0
A Kaspersky Internet Security 6.0 vírusirtó program a Kaspersky Anti-Virus hatékony
vírusvédelmét hasznos kiegészítő modulokkal (személyi tűzfal, spamszűrés, Privacy Control,
Parental Control) ötvözi, ezáltal teljes körű integrált védelmi megoldást biztosít a kis irodák és
az otthoni felhasználók számára a számítógépes kártevők - vírusok, férgek, spam,
kémprogramok és rootkitek, az adatlopás és egyéb fenyegetések ellen.
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Kaspersky Lab
Kaspersky Anti-Virus Mobile
A Kaspersky Anti-Virus Mobile kényelmesen kezelhető, megbízható vírusirtó program az
okostelefonok védelmére a kártékony behatolókkal szemben, amelyek a mobil platformot
támadják. Azon felül, hogy védi a mobil eszközt a vírusoktól, férgektől és trójaiaktól, a spam
leveleket is kiszűri és védi a személyes információkat. A keresés és a frissítés
alapértelmezésben automatikus, de a felhasználó akár maga is ütemezheti ezen feladatokat. Az
adatbázis frissítések a számítógépen keresztül is letölthetőek.
Megbízható védelem
·

·
·
·

Igény szerint indítható keresés – A víruskeresés a mobilon bármikor elindítható. A
készülék memóriájának átvizsgálása maximum néhány percet vehet időbe. Lehetőség
van kizárólag a memória kártya, vagy egyes könyvtárak és fájlok vizsgálatára is. Ha
fertőzött fájlt talál, akkor azt a karantén könytárba helyezi, vagy törli.
Ellenőrzés bejövő adatoknál – Az összes bejövő SMS-t, MMS-t és e-mail-t
automatikusan leellenőrzi a program. A termék figyeli továbbá az összes futtatható
állományt, érkezzen az Bluetooth-on vagy más csatornán keresztül.
Ütemezhető víruskeresés – Előre megadható az ideális víruskeresési időpont, (például
éjszaka). A Kaspersky Anti-Virus Mobile eltávolítja a fertőzött fájlokat, és karanténba
helyezi őket. Megvan a lehetőség, hogy jelentések alapján meghozzuk a végső döntést.
Spam szűrés SMS/EMS/MMS-re – Könnyedén adhatunk telefonszámokat a fekete
listához, amelyekről spam érkezik, és ezután a program blokkolja őket. Készíthetünk
megbízható feladók listát is.

Gyors és diszkrét működés
·
·
·

Gyors és diszkrét – Telefonáljon, küldjön SMS-t, olvasson e-mailt és ossza meg fájljait.
A Kaspersky Anti-Virus Mobile a háttérben dolgozik, és gazdaságosan használja a
telefon erőforrásait. A szoftver még a lassab telefon modelleken is jó fut.
Gyors keresés – A teljes rendszervizsgálathoz szükséges idő 1-től 10 percig terjed, az
okostelefonon levő fájlok mennyiségétől, méretétől és struktúrájától függően. Ez az
egyik legjobb eredmény a piacon.
Zavartalan működés – Alapbeállításként keresés esetén a szoftver a veszélyes fájlokat a
keresés megszakítása és felhasználói beavatkozás nélkül a karanténba helyezi.

Kényelmes és egyszerű használat
·
·
·

Könnyű és egyszerű – Még a kezdő okostelefon használók is könnyen tudják kezelni a
Kaspersky Anti-Virus Mobile-t. A kezelőfelület felhasználóbarát és egyértelmű.
Az alkalmazás állapota – A Kaspersky Lab logójával ellátott ikon mutatja a szoftver és
a valós-idejű védelem állapotát, hasonlóan, mint az asztali számítógépeken.
Automatikus frissítések – A Kaspersky Lab vírus laborja folyamatosan frissíti a
szerverén az adatbázisokat új vírusmintákkal. A frissítések gyakoriságát a felhasználó
állíthatja be, alapbeállításnál hetente egyszer történik. A frissítés történhet WAP-on,
HTTP-n (GPRS, EDGE, 3G) vagy PC-n keresztül.
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A vírusirtó program megfelelő működéséhez az alábbi Symbian és Windows operációs
rendszerek szükségesek:
·
·
·
·

Symbian OS 6.1, 7.0s, 8.0, 8.1 Series 60
Symbian OS 9.1, 9.2 Series 60
Symbian OS 7.0s, Series UIQ
Symbian OS 7.0s, Series 80

·

Windows Mobile 2003/5.0/6.0, Pocket PC
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Kaspersky Lab
Kaspersky Anti-Virus for File Server
A Kaspersky Anti-Virus for File Server megbízható védelmet nyújt a kártékony programokkal,
vírusokkal, trójaiakkal és kémprogramokkal szemben Microsoft Windows, Novell NetWare,
Linux és Samba alatt.
A megosztott adattárolók antivírus védelme kiemelt fontosságú, mert egyetlen fertőzött fájl a
szerveren megfertőzheti a szervert használó összes munkaállomást. A fájlszerver megfelelő
védelme nemcsak a felhasználók és fontos információik védelme miatt szükséges, de
megakadályozza, hogy a vírusok a biztonsági mentéseket is megfertőzzék, amely ismétlődő
vírus kitöréseket és egyéb gondokat eredményez.
A vírusirtó főbb jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hozzáférés alapú védelem
Vírus kitörések megelőzése
Manuálisan indítható keresés
iSwift és iChecker optimalizált kereső technológiák
Rendszerbeállítások védelme
Skálázhatóság
Terhelés kiegyenlítés
Megbízható folyamatok kiválasztása
Távoli adminisztráció
Központi telepítés és menedzsment
Biztonsági mentés
Karantén a veszélyes fájloknak
Figyelmeztetés az eseményekről
Riportok készítése
Automatikus adatbázis frissítések
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Kaspersky Lab
Kaspersky Work Space Security
A Kaspersky Work Space Security szoftvercsomag központilag felügyelhető védelmet nyújt a
vállalati hálózatra csatlakoztatott vagy távmunkában résztvevő munkaállomások számára. A
vírusirtó által nyújtott teljes körű védelem alkalmas minden modern Internetes fenyegetés,
köztük a vírusok, kémprogramok, hacker-támadások és a kéretlen spam levelek jelentette
veszély elhárítására. A számítógép kimenő és bejövő adatforgalmának (e-mail, webes
adatforgalom, és hálózati tevékenységek) átfogó ellenőrzése által teljes biztonsággal
használhatjuk számítógépünket az irodában és az üzleti utakon is.
A vírusirtó fontosabb képességei:
·
·
·
·
·
·

Egységes védelem a vírusok, kémprogramok, hacker-támadások és spam levelek ellen
Megelőző védelem az új és ismeretlen kártékony programok kiszűrésére
Behatolást jelző és blokkoló technológiával felvértezett személyi tűzfal modul
Kártékony szoftver által okozott rendszermódosítások visszaállítása
Védelem az adathalász phishing üzenetek ellen
Intelligens erőforrás-kezelés a teljes körű rendszerellenőrzés futása során

További képességek:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Központi telepítés és felügyelet lehetősége
Támogatja a Cisco NAC hozzáférés-felügyeleti rendszert
Biztosítja az e-mail és webforgalom valós idejű szűrését
Képes a webböngészés során felbukkanó ablakok és reklámcsíkok blokkolására
Bármely hálózatban, Wi-Fi rádiós környezetben is képes a biztonság szavatolására
A szoftver támogatja rendszer-helyreállító indítólemez készítését
Fejlett riport-készítési funkció a rendszerállapot vizsgálatára
Automatikus adatbázis-frissítés
A Kaspersky Open Space Security vírusirtók teljes mértékben kompatibilisek a 64-bites
rendszerekkel
Az Intel Centrino Duo technológia támogatása révén laptopokon is optimális
teljesítményt nyújt
Támogatja az Intel Active Management technológiát (Intel vPro™)

A Kaspersky Work Space Security csomag elemei:
·
·
·

Munkaállomások védelme
Mobil eszközök védelme
Központi adminisztráció
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Kaspersky Lab
Kaspersky Business Space Security
A Kaspersky Business Space Security termékcsomag magas szintű védelmet nyújt a modern
vállalatok hálózatát fenyegető összes Internetes veszéllyel szemben. A Kaspersky Business
Space Security megoldás védőernyőként óvja a munkaállomásokat és fájl szervereket a vírusok,
férgek és trójai programok összes fajtája ellen. Megakadályozza a vírusjárványok kitörését, a
hálózaton elérhető információkat védetté, de a hozzáférése jogosult felhasználók számára
könnyen elérhetővé teszi. A szoftver kifejlesztésénél maximálisan figyelembe vették a
folyamatosan nagy terhelés alatt működő szerverek speciális védelmi igényeit.
A vírusirtó kiemelt képességei:
·
·
·
·
·
·
·

Központi telepítés és felügyelet lehetősége
Támogatja a Cisco NAC hálózati hozzáférést felügyelő rendszert
Az "iSwift" teljesítmény-növelő technológia kiküszöböli a hálózaton mozgó adatok
többszöri, felesleges ellenőrzését
A szoftver támogatja a többprocesszoros szervereken elérhető terhelés-elosztás funkciót
Karantén a fertőzött munkaállomások részére
Kártékony szoftver okozta rendszermódosítások visszaállítása
Skálázhatóság

További képességek:
·
·
·
·
·
·
·

Megelőző védelem az új és ismeretlen kártékony programok kiszűrésére
Biztosítja az e-mail és webforgalom valós idejű szűrését
Behatolást jelző és blokkoló technológiával felvértezett lokális tűzfal modul
Bármely hálózatban, Wi-Fi rádiós környezetben is szavatolja a biztonságos működést
Önvédelmi képesség a víruskeresést kikapcsoló kártékony kódokkal szemben
Karantén a gyanús objektumok számára
Automatikus adatbázis-frissítés

A Kaspersky Business Space Security csomag elemei:
·
·
·
·

Fájlszerver védelem
Munkaállomások védelme
Mobil eszközök védelme
Központi adminisztráció
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Kaspersky Lab
Kaspersky Enterprise Space Security
A Kaspersky Enterprise Space Security szoftvercsomag garantálja a vállalaton belüli szabad
információáramlást és a külvilággal történő biztonságos kapcsolattartást. A vírusirtó a
munkaállomások és szerverek számára nyújt védelmet az összes napjainkban fellelhető
Internetes fenyegetéssel szemben. Eltávolítja a vírusokat az e-mail forgalomból, a hálózaton
elérhető információkat védetté, de a hozzáférése jogosult felhasználók számára könnyen
elérhetővé teszi.
A vírusirtó kiemelt képességei:
·
·
·
·
·
·

Egységes munkaállomás- és szerver szintű védelem a vírusok, férgek és trójai
programok ellen
A Microsoft Exchange rendszerben zajló levélforgalom ellenőrzése
Az IBM Lotus Notes/Domino rendszer objektumainak és üzenetforgalmának
vírusvédelme
Sendmail, Qmail, Postfix, Exim és további nyílt forráskódú levelező rendszerek
védelme
Védelem a kéretlen spam levelek és az adathalász támadások ellen
Skálázhatóság

További képességek:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Központi telepítés és felügyelet lehetősége
Támogatja a Cisco® NAC hálózati hozzáférést felügyelő rendszert
Proaktív védelem a kártékony programok hatékonyabb kiszűrése érdekében
Behatolást jelző és blokkoló technológiával felvértezett lokális tűzfal modul
Wi-Fi rádiós környezetben is szavatolja a biztonságos működést
Biztosítja a böngészés adatforgalmának valós idejű szűrését
Kártékony szoftver okozta rendszermódosítások visszaállítása
Intelligens erőforrás-kezelés a teljes körű rendszerellenőrzés futása során
Riport-készítési funkció a rendszerállapot vizsgálatára
Automatikus adatbázis-frissítés

A Kaspersky Enterprise Space Security csomag elemei:
·
·
·
·
·

Levelező szerver védelem
Fájlszerver védelem
Munkaállomások védelme
Mobil eszközök védelme
Központi adminisztráció
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Kaspersky Lab
Kaspersky Total Space Security
A Kaspersky Total Space Security szoftvercsomag teljes körű védelmet nyújt a kiterjedt és
összetett vállalati hálózatok számára a modern hálózati fenyegetésekkel szemben. A vírusirtó a
teljes bejövő és kimenő adatforgalmat ellenőrzése alatt tartja – beleértve ebbe az e-mail, a
webezés és a hálózati műveletek minden formáját. A szoftvercsomag részét képezi a
munkaállomások és a mobil eszközök védelmére hivatott szoftver, amely biztosítja, hogy a
felhasználók gyorsan és biztonságosan férhessenek hozzá a vállalati adatokhoz, erőforrásokhoz
és a levelezéshez.
A vírusirtó kiemelt képességei:
·
·
·
·
·
·
·

A csomag integrált védelmet nyújt a munkaállomásoktól a hálózati átjárókig minden
szintre kiterjedően
Megelőző védelem a legújabb, ismeretlen kártékony programok kiszűrésére
Levelező- és fájlszerverek védelme
A webhasználat és az FTP fájlátvitel adatforgalmának valós idejű vírusellenőrzése
Skálázhatóság
Karantén fertőzött munkaállomásoknak
Központilag vezérelt riport-készítési funkció a rendszerállapot vizsgálatára

További képességek:
·
·
·
·
·
·

Támogatja a hardver alapú, appliance kivitelű proxy eszközök illesztését
Behatolást jelző és blokkoló technológiával felvértezett személyi tűzfal modul
Bármely hálózatban, Wi-Fi rádiós környezetben is szavatolja a biztonságos működést
Támogatja az Intel Active Management technológiát (Intel vPro™)
Önvédelmi képesség a víruskeresést kikapcsoló rosszindulatú kódokkal szemben
Teljes körű támogatás az új generációs 64 bites hardver és szoftver környezetek számára

A Kaspersky Total Space Security csomag elemei:
·
·
·
·
·
·

Internet Gateway védelem
Levelező szerver védelem
Fájlszerver védelem
Munkaállomások védelme
Mobil eszközök védelme
Központi adminisztráció
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