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ESET
NOD32 Antivirus 4.0
A NOD32 4.0 antivírus rendszer kitűnő megoldást jelent a számítógépes rendszerek
megóvására. A vírusirtó gyors és hatékony védelmet nyújt nem csupán a vírusokkal, de a
kémprogramokkal, rootkitekkel, a kéretlen reklámprogramokkal, valamint az interneten terjedő
más kórokozókkal szemben is, miközben a felhasználó számára szinte észrevétlenül működik.
A NOD32 antivírus szoftverek közös keresőmotorja más vírusirtó rendszerekkel szemben
egyedülálló proaktív védelmi rendszerével a legújabb támadások ellen is hatékony védelmet
nyújt, miközben a felhasználókat nem zavarja téves riasztásokkal. A NOD32 gyors és pontos
vírusirtó program, megbízható védelmet nyújt úgy, hogy közben nem lassítja számítógépet.
A NOD32 4.0 újdonságai:
·
·
·
·
·
·

Optimalizálás hordozható számítógépekre
Önvédelmi technológia
Helyreállító CD
Játékos üzemmód
Beépített rendszerfelügyelet
Külső adathordozók letiltása

A szoftver további tulajdonságai:
·
·
·

Fut az összes korszerű Microsoft Windows rendszer 32 és 64 bites változatán
(2000/XP/Vista).
Integrált keresőmotorja kiemelkedően jó proaktív védelmet nyújt a még ismeretlen
vírusokkal szemben is.
A számítógépeket több ponton védelmezi, így védelmet nyújt e-mailezés és böngészés
közben, valamint külső adathordozók beillesztésekor.

A NOD32 4.0 ergonomikus kezelőfelületén minden beállítási lehetőség elérhető, míg az átlagos
felhasználó számára fölösleges információk rejtve maradnak. Igény szerint a szoftver átváltható
Hozzáértő módba, amelyben minden beállítási lehetőség és eszköz látható. A biztonság
érdekében a beállításokat jelszóval lehet védeni, ami megakadályozza a jogosulatlan
hozzáférést.
A szoftver jelenleg angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik. A magyar nyelvű változat
megjelenésekor az érvényes licenccel rendelkezők ingyenesen áttérhetnek erre a verzióra.
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Diákkedvezmény
Amennyiben rendelkezik érvényes diákigazolvánnyal, az i-Store.hu webáruházban 50%
kedvezménnyel megvásárolhatja ezt a szoftvert.
Tudnivalók az 50%-os diákkedvezményről:
·
·
·

A LICENC CSAK A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉRE SZÓLHAT!
Diákkedvezményes megrendelés esetén a diák adatait kérjük megadni.
Egy diákigazolvánnyal maximum 3 kedvezményes árú licenc vásárolható.

A kedvezmény igénybevételéhez kérjük, küldje el e-mailben az i-store@i-store.hu címre a
diákigazolvány mindkét oldalának másolatát!
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Vállalati ügyfelek részére
NOD32 4.0 – Business Edition
A NOD32 vállalati ügyfelek részére szánt változatánál legalább 5 számítógépre kell
megrendelni a vírusirtót, ezért is készültek a webáruházban található konstrukciók 5 gépes
formában. Amennyiben ennél több számítógépre szeretné megrendelni a NOD32-t, kérje
kedvezményes árajánlatunkat az info@i-store.hu e-mail címünkön.

i-Store.hu – Szoftver webáruház

4

