Vírusirtó programok
leírása

i-Store.hu – Szoftver webáruház

1

TARTALOM
Agnitum
Outpost Antivirus Pro ........................................................................................................... 5
Outpost Security Suite Pro .................................................................................................... 6
avast!
avast! Pro Antivirus 5............................................................................................................ 7
avast! Internet Security.......................................................................................................... 8
AVG
AVG Identity Protection 8.5.................................................................................................. 9
AVG Anti-Virus 8.5 ............................................................................................................ 10
AVG Anti-Virus+Tűzfal 8.5 ............................................................................................... 12
AVG Internet Security 8.5................................................................................................... 14
AVG Internet Security Home3 8.5 ...................................................................................... 16
BitDefender
BitDefender Antivirus 2010 ................................................................................................ 18
BitDefender Internet Security 2010 ..................................................................................... 19
BitDefender Total Security 2010 ......................................................................................... 20
BitDefender Mobile Security v2 .......................................................................................... 21
Dr.Web
Dr.Web ............................................................................................................................... 22
Dr.Web Antivirus+Antispam .............................................................................................. 23
ESET
Mobile Antivirus ................................................................................................................. 24
NOD32 4.0 ......................................................................................................................... 25
Smart Security 4.0............................................................................................................... 26

i-Store.hu – Szoftver webáruház

2

F-Prot
F-Prot Antivirus .................................................................................................................. 28
F-Secure
F-Secure Anti-Virus 2009 ................................................................................................... 29
F-Secure Internet Security 2009 .......................................................................................... 30
F-Secure Mobile Anti-Virus ................................................................................................ 31
Kaspersky
Kaspersky Anti-Virus 2010 ................................................................................................. 32
Kaspersky Internet Security 2010 ........................................................................................ 33
Kaspersky Internet Security 2009 for Ultra-Portables .......................................................... 34
Kaspersky Anti-Virus Mobile ............................................................................................. 35
Kaspersky Anti-Virus for File Server .................................................................................. 37
Kaspersky Work Space Security.......................................................................................... 38
Kaspersky Business Space Security..................................................................................... 39
Kaspersky Enterprise Space Security .................................................................................. 40
Kaspersky Total Space Security .......................................................................................... 41
McAfee
McAfee VirusScan Plus 2009.............................................................................................. 42
McAfee Internet Security 2009 ........................................................................................... 43
McAfee Total Protection 2009 ............................................................................................ 44
Panda Security
Panda Antivirus for Netbooks ............................................................................................. 45
Panda Antivirus Pro 2010.................................................................................................... 47
Panda Internet Security 2010 ............................................................................................... 49
Panda Global Protection 2010 ............................................................................................. 52

i-Store.hu – Szoftver webáruház

3

Quick Heal
Quick Heal AntiVirus Lite 2008.......................................................................................... 55
Quick Heal AntiVirus Pro 2008 .......................................................................................... 56
Quick Heal Total Security 2008 .......................................................................................... 57
Sunbelt Software
VIPRE Antivirus + Antispyware ......................................................................................... 58
Symantec
Norton Antivirus 2009 ........................................................................................................ 59
Norton Antivirus 2009 Gaming Edition ............................................................................... 60
Norton Internet Security 2009 ............................................................................................. 63
Norton 360 3.0 .................................................................................................................... 65
Norton Smartphone Security ............................................................................................... 67
Norton Ghost 14.0............................................................................................................... 68
Norton SystemWorks 11.0 .................................................................................................. 69
VirusBuster
VirusBuster Personal........................................................................................................... 70
VirusBuster Professional ..................................................................................................... 71
VirusBuster Internet Security Suite ..................................................................................... 72
ZoneLabs
ZoneAlarm AntiVirus 2009 ................................................................................................. 73
ZoneAlarm Pro 2009........................................................................................................... 74
ZoneAlarm Internet Security 2009 ...................................................................................... 75
ZoneAlarm ForceField ........................................................................................................ 77
ZoneAlarm Anti-Spyware 7 ................................................................................................ 78

i-Store.hu – Szoftver webáruház

4

Agnitum
Outpost Antivirus Pro
Az Outpost Antivirus Pro egy olyan nagysebességű vírusirtó program, ami lépéselőnyhöz
juttatja a biztonsági játszmában.
Az antivírus szoftver főbb tulajdonságai:
·
·
·
·
·
·

Gyors és hatékony vírusvédelem tartja távol a kártevőket a számítógépétől
Átfogó kémprogram-védelem óvja meg személyes információit
Biztonságos digitális széf zárja el bizalmas adatait az illetéktelenek elől
Rendszervédelem küszöböli ki a „nulladik” órás fenyegetéseket
Feketelista tiltja le a rosszindulatú internetes oldalak letöltődését a számítógépre
Önvédelem akadályozza meg a biztonsági rendszer jogosulatlan kikapcsolását
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Agnitum
Outpost Security Suite Pro
Az Outpost Security Suite Pro egy olyan vírusirtó szoftver, amely professzionális kombinációja
számos díjnyertes védelmi megoldásnak, így egy szoftverként működve teljes körű védelmet
nyújt számítógépünk részére.
A komplett vírusirtó csomag tartalma:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Személyes tűzfal
Vírusvédelem
Kémprogram-védelem
Spam-szűrő (antispam)
Támadásészlelés
Személyes adatok védelme
Tartalomszűrő (web + email, aktív/passzív)
ImproveNet szoftveradatbázis
Automatikus szoftver- és adatbázis frissítések

Egyszerűen telepíthető és kezelhető kezdő felhasználók számára is, akik sokszor bajlódnak a
különböző beállítások elvégzésével. Az Outpost Security Suite Pro az ImproveNet technológia
révén segítséget nyújt a helyes beállítások automatikus létrehozásához, így leveszi a
felhasználók válláról a gondot. A haladó felhasználók természetesen továbbra is minden egyes
működési kérdésben részletekbe menően konfigurálhatják a beállításokat.
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avast!
avast! Pro Antivirus 5
Az avast! Pro Antivirus 5 egy olyan vírusirtó szoftver, amely folyamatos védelmet biztosít a
vírusok és más károkozók ellen, így téve lehetővé a biztonságos böngészést számunkra. A
szoftver új kezelőfelülete egyszerű kezelhetőséget biztosít, és ez az új verzió már kompatibilis a
Windows 7 operációs rendszerrel is.
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avast!
avast! Internet Security
Az avast! Internet Security vírusirtó szoftver aktív internetezőknek készült, tűzfallal és
levélszemétszűrővel kiegészítve. A szoftver felügyeli az online banki tranzakciókat és a
webáruházakban történő vásárlásokat is. A szoftver új, magyar nyelvű kezelőfelületének
köszönhetően egyszerű kezelhetőséget biztosít, ezenfelül ez a verzió már kompatibilis a
Windows 7 operációs rendszerrel is.
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AVG
AVG Identity Protection 8.5
Az AVG Identity Protection 8.5 egy olyan védelmi szoftver, amely a személyazonosság lopásra
irányuló támadásokat akadályozza meg. A program egy új korszakot nyit meg azzal, hogy nincs
szüksége frissítésekre, működése a mesterséges intelligencia alapú viselkedés elemzésen alapul,
és magát a futó programok tevékenységét figyeli és akadályozza meg a támadásokat, még az
ismeretleneket is.
Az AVG Identity Protection 8.5 teljesen új alapokon nyugszik, ezért nem ütközik más
biztonsági programokkal. Különálló termékként gyakorlatilag bármely versenytárs biztonsági
termék mellé telepíthető, így az AVG azok számára is elérhetővé válik, akik jelenleg más
biztonsági terméket használnak és lefedhetik azokat a biztonsági réseket, amelyek más
szoftvereket használva nyitva maradnának.
A biztonsági szoftver egyik legszembeötlőbb tulajdonsága, hogy egy átlagos számítógépen
mindössze a processzoridő kevesebb, mint 1%-át veszi igénybe!
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AVG
AVG Anti-Virus 8.5
Az AVG Anti-Virus 8.5 vírusirtó program lehető legmagasabb szintű védelmet nyújtja a
számítógépes vírusok, kémprogramok, hirdetési programok és más rosszindulatú programok
ellen. A vírusirtó ideális megoldás lehet az otthoni felhasználók és kisebb irodák számára. A
szoftvert könnyű telepíteni, és különösebb számítástechnikai szaktudás nélkül is egyszerű
használni. Átfogó védelmet nyújt a rosszindulatú programok fenyegetései ellen. Az AVG AntiVirus 8.5 tartalmazza az AVG Technologies szabadalmaztatott Web védelmi megoldásait,
amely eddig ismeretlen szintű védelmet nyújt az Internet böngészése során.
A vírusirtó szoftver legfontosabb tulajdonságai
·
·
·
·
·

Valós idejű vírus védelmet nyújt asztali és hordozható számítógépein tárolt állományai
és azonnali üzenetküldő alkalmazásai számára.
Maximális biztonság — rendelkezik a legnagyobb biztonsági minősítő intézetek
tanúsításaival, mint a VB100%, ICSA, és a West Coast Labs Checkmark
Ingyenes nagy sebességű frissítések — a licenc teljes érvényességi ideje alatt
automatikusan megkapja a legújabb vírus adatbázis és programfrissítéseket.
Több nyelvtámogatás, mindössze egyetlen csomagban — nem kell bajlódnia a
megfelelő nyelvű verzió kiválasztásával. Bármely rendelkezésre álló nyelv szabadon
használható.
Ingyenes, heti 7x24 órás technikai támogatás elektronikus levélben

A vírusirtó előnyei
·

·

·
·

100% vírus felismerési hatékonyság az AVG keresőmotorja számos díjat nyert el
hatékonyságával, amelyet az "in the wild" (vadon élő vírusok) felismerésével vívott ki,
beleértve a Virus Bulletin 100%-os felismerési hatékonyságát bizonyító díját is. A
keresési módszerek egyedülálló kombinációja teljes körű védelmet nyújt a vírusok
férgek és trójai támadók ellen.
Élvonalbeli védelem a kémprogramok ellen. Az AVG Anti-Malware a legfrissebb
kutatási eredményeken alapuló kifinomult védelmet biztosít a kém és hirdetési
programok (spyware és adware), DLL trójai támadók, billentyű naplózók és sok más az
adatokat veszélyeztető betolakodó ellen. A program az adatfolyamokban rejtőző, vagy a
Windows regisztrációs adatbázisában megbújt kártevőket is képes felismerni.
Fájlműveletek védelme. Az AVG hatékony Állandó Védelme megvédi fájljait
függetlenül attól, hogy megnyitja, elindítja vagy éppen elmenti azokat, egyidejűleg
megakadályozza a fertőzött fájlok megnyitását és futtatását.
Teljes körű levelezés védelem. Az AVG Személyes E-mail vizsgálója ellenőriz minden
elküldött és fogadott levelet és ezzel megvédi számítógépét az e-mail-ben terjedő
fertőzések ellen. Az AVG az összes elterjedt levelező programot támogatja, beleértve a
MS Outlook, a The bat!, az Eudora klienseket, illetve minden más programot is, amely
támogatja a szabványos SMTP/POP3 protokollokat. Természetesen SSL titkosított
kapcsolat esetén is számíthat az AVG védelmére!
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·

·
·
·

Rugalmas és intelligens keresés — Az AVG Állandó Védelme alá tetszőlegesen vonhat
be fájl típusokat és zárhat ki más fájlokat az ellenőrzés alól. Ugyancsak megadhat
kivételeket a potenciálisan veszélyes programok, például hirdetési programok
keresésénél is.
Fenyegetések automatikus kezelése — Az AVG automatikusan megpróbálja
helyreállítani vagy eltávolítani a fertőzött fájlokat, vagy más veszélyes alkalmazásokat,
mint a trójai támadók, férgek, kémprogramok és java kisalkalmazások.
Hatékony időzítő rendszer — Az AVG automatikusan, további beállítások nélkül is
részletes ellenőrzési és frissítési tervet kínál az Ön számára, amelyeket Ön tetszése
szerint felülírhat, átszervezhet, vagy akár újabb ütemezett feladatokat is előírhat.
Biztonságos azonnali üzenetek — Az AVG-vel ellenőrizheti az azonnali üzenetküldő
rendszerek, mint például az ICQ vagy az MSN Messenger mellékleteit is, hogy azok
nem fenyegetik-e számítógépét.

Az AVG világszínvonalú terméktámogatási szolgáltatása minden érvényes, regisztrált,
kereskedelmi terméket használó ügyfele részére további díjfizetés nélkül érhető el. A
terméktámogatással elérhet magasan képzett tapasztalt munkatársainkat, akik a hét minden
napján 24 órán keresztül válaszolnak az elektronikus levélben feltett kérdésekre. Ezen
túlmenően olyan ingyenes tudásbázisokat is rendelkezésükre bocsátunk, mint a Gyakran
Ismételt Kérdések adatbázisa.
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AVG
AVG Anti-Virus+Tűzfal 8.5
Az AVG Anti-Virus+Tűzfal 8.5 vírusirtó program a lehető legmagasabb szintű védelmet
biztosítja a számítógépes vírusok, kémprogramok, hirdetési programok és más rosszindulatú
programok ellen. A vírusirtó ideális megoldás lehet az otthoni felhasználók és kisebb irodák
számára. A szoftvert könnyű telepíteni, és különösebb számítástechnikai szaktudás nélkül is
egyszerű használni.
A vírusirtó szoftver legfontosabb tulajdonságai
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Valós időben ellenőrzi fájljait, elektronikus leveleit és azonnali üzeneteit, hogy azok
tartalmaznak-e valamilyen veszélyes kódot, vírust, kémprogramot vagy más
rosszindulatú alkalmazást.
A legfrissebb kutatási eredményeken alapuló levélszemét (SPAM) szűrő modulnak
köszönhetően kiszűrheti a kéretlen kereskedelmi leveleket és védekezhet az adatlopások
(phishing) ellen.
A szabadalmaztatott Web Védelmi modul megvédi a honlapokon keresztül terjedő
fertőzések ellen.
Az Anti-Rootkit modul felderíti a rejtőzködő folyamatokat.
Elrejti számítógépét az Interneten a számítógépes kalózok fürkésző tekintete elől.
Maximális biztonság — rendelkezik a legnagyobb biztonsági minősítő intézetek
tanúsításaival, mint a VB100%, ICSA, és a West Coast Labs Checkmark
Ingyenes nagy sebességű frissítések — a licenc teljes érvényességi ideje alatt
automatikusan megkapja a legújabb vírus adatbázis és programfrissítéseket.
Többnyelvű támogatás, mindössze egyetlen csomagban — nem kell bajlódnia a
megfelelő nyelvű verzió kiválasztásával. Bármely rendelkezésre álló nyelv szabadon
használható.
Ingyenes, heti 7x24 órás technikai támogatás elektronikus levélben

A vírusirtó előnyei:
·

·

·

100% Vírus felismerési hatékonyság az AVG keresőmotorja számos díjat nyert el
hatékonyságával, amelyet az "in the wild" (vadon élő vírusok) felismerésével vívott ki,
beleértve a Virus Bulletin 100%-os felismerési hatékonyságát bizonyító díját is. A
keresési módszerek egyedülálló kombinációja teljes körű védelmet nyújt a vírusok
férgek és trójai támadók ellen.
Élvonalbeli védelem a kémprogramok ellen. Az AVG Anti-Malware a legfrissebb
kutatási eredményeken alapuló kifinomult védelmet biztosít a kém és hirdetési
programok (spyware és adware), DLL trójai támadók, billentyűnaplózók és sok más az
adatokat veszélyeztető betolakodó ellen. A program az adatfolyamokban rejtőző, vagy a
Windows regisztrációs adatbázisában megbújt kártevőket is képes felismerni.
Fájlműveletek védelme. Az AVG hatékony Állandó Védelme megvédi fájljait
függetlenül attól, hogy megnyitja, elindítja, vagy éppen elmenti azokat, egyidejűleg
megakadályozza a fertőzött fájlok megnyitását és futtatását.
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·

·

·

·

·
·
·

Teljes körű felügyelet a hálózati kapcsolatok felett. Az AVG Tűzfala folyamatosan
figyeli a számítógépe és a külvilág között zajló adatforgalmat. Elfogja a nemkívánatos
adatcsomagokat és megakadályozza, hogy bizalmas adatait trójai támadók elküldhessék
számítógépéről, valamint megvédi számítógépét a kívülről érkező hálózati támadások
ellen. Az AVG Tűzfalának beállító varázslója felismeri a legismertebb alkalmazásokat
és ennek megfelelően automatikusan beállítja magát. Az automatikus beállításokat Ön
bármikor felülbírálhatja, és saját beállításokat készíthet.
Teljes körű levelezés védelem. Az AVG Személyes E-mail vizsgálója ellenőriz minden
elküldött és fogadott levelet, és ezzel megvédi számítógépét az e-mail-ben terjedő
fertőzések ellen. Az AVG az összes elterjedt levelező programot támogatja, beleértve a
MS Outlook, a The bat!, az Eudora klienseket, illetve minden más programot is, amely
támogatja a szabványos SMTP/POP3 protokollokat. Természetesen SSL titkosított
kapcsolat esetén is számíthat az AVG védelmére!
E-mail szemét (SPAM) és adatlopás (phishing) védelem. Az AVG minden beérkezett
levelet megvizsgál a legfrissebb kutatási eredményeken alapuló szűrőjével. A SPAM
szűrő adatbázisa percről-percre bővül, így páratlan hatékonysággal védekezhet a
levélszemét és adatlopásra irányuló támadások ellen.
Rugalmas és intelligens keresés. Az AVG Állandó Védelme alá tetszőlegesen vonhat be
fájl típusokat és zárhat ki más fájlokat az ellenőrzés alól. Ugyancsak megadhat
kivételeket a potenciálisan veszélyes programok, például hirdetési programok
keresésénél is.
Fenyegetések automatikus kezelése. Az AVG automatikusan megpróbálja helyreállítani
vagy eltávolítani a fertőzött fájlokat, vagy más veszélyes alkalmazásokat, mint a trójai
támadók, férgek, kémprogramok és java kisalkalmazások.
Hatékony időzítő rendszer. Az AVG automatikusan, további beállítások nélkül is
részletes ellenőrzési és frissítési tervet kínál az Ön számára, amelyeket Ön tetszése
szerint felülírhat, átszervezhet, vagy akár újabb ütemezett feladatokat is előírhat.
Biztonságos azonnali üzenetek. Az AVG-vel ellenőrizheti az azonnali üzenetküldő
rendszerek, mint például az ICQ vagy az MSN Messenger mellékleteit is, hogy azok
nem fenyegetik-e számítógépét.

Az AVG világszínvonalú terméktámogatási szolgáltatása minden érvényes, regisztrált,
kereskedelmi terméket használó ügyfele részére további díjfizetés nélkül érhető el. A
terméktámogatással elérhet magasan képzett tapasztalt munkatársainkat, akik a hét minden
napján 24 órán keresztül válaszolnak az elektronikus levélben feltett kérdésekre. Ezen
túlmenően olyan ingyenes tudásbázisokat is rendelkezésükre bocsátunk, mint a Gyakran
Ismételt Kérdések adatbázisa.
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AVG
AVG Internet Security 8.5
Az AVG Internet Security 8.5 a lehető legmagasabb szintű védelmet nyújtja a számítógépes
vírusok, kémprogramok, hirdetési programok és más rosszindulatú programok, valamint a
levélszemét (SPAM) ellen. A beépített, szabadalmaztatott Web védelmi modulnak
köszönhetően az Interneten keresztül meglátogatott tartalmakat még az előtt ellenőrzi, mielőtt
azok kárt tehetnének számítógépében. Az AVG Internet Security ideális megoldás lehet az
otthoni felhasználók és kisebb irodák számára. A szoftvert könnyű telepíteni és különösebb
számítástechnikai szaktudás nélkül is egyszerű használni. Átfogó védelmet nyújt a vírusok,
kémprogramok, hirdetési programok, ellen. A vírusirtó támogatja a több magos processzorokat,
így még nagyobb sebességet érhet el anélkül, hogy számítógépe teljesítménye csökkenne.
A vírusirtó szoftver legfontosabb tulajdonságai
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Valós időben ellenőrzi fájljait, elektronikus leveleit és azonnali üzeneteit, hogy azok
tartalmaznak-e valamilyen veszélyes kódot, vírust, kémprogramot vagy más
rosszindulatú alkalmazást.
A legfrissebb kutatási eredményeken alapuló levélszemét (SPAM) szűrő modulnak
köszönhetően kiszűrheti a kéretlen kereskedelmi leveleket és védekezhet az adatlopások
(phishing) ellen.
A szabadalmaztatott Web Védelmi modul megvédi a honlapokon keresztül terjedő
fertőzések ellen.
Az Anti-Rootkit modul felderíti a rejtőzködő folyamatokat.
Elrejti számítógépét az Interneten a számítógépes kalózok fürkésző tekintete elől.
Maximális biztonság — rendelkezik a legnagyobb biztonsági minősítő intézetek
tanúsításaival, mint a VB100%, ICSA, és a West Coast Labs Checkmark
Ingyenes nagy sebességű frissítések — a licenc teljes érvényességi ideje alatt
automatikusan megkapja a legújabb vírus adatbázis és programfrissítéseket.
Többnyelvű támogatás, mindössze egyetlen csomagban — nem kell bajlódnia a
megfelelő nyelvű verzió kiválasztásával. Bármely rendelkezésre álló nyelv szabadon
használható.
Ingyenes, heti 7x24 órás technikai támogatás elektronikus levélben

A vírusirtó előnyei:
·

·

100% Vírus felismerési hatékonyság az AVG keresőmotorja számos díjat nyert el
hatékonyságával, amelyet az "in the wild" (vadon élő vírusok) felismerésével vívott ki,
beleértve a Virus Bulletin 100%-os felismerési hatékonyságát bizonyító díját is. A
keresési módszerek egyedülálló kombinációja teljes körű védelmet nyújt a vírusok
férgek és trójai támadók ellen.
Élvonalbeli védelem a kémprogramok ellen. Az AVG Anti-Malware a legfrissebb
kutatási eredményeken alapuló kifinomult védelmet biztosít a kém és hirdetési
programok (spyware és adware), DLL trójai támadók, billentyűnaplózók és sok más az
adatokat veszélyeztető betolakodó ellen. A program az adatfolyamokban rejtőző, vagy a
Windows regisztrációs adatbázisában megbújt kártevőket is képes felismerni.
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·
·

·

·

·

·
·
·

Fájlműveletek védelme. Az AVG hatékony Állandó Védelme megvédi fájljait
függetlenül attól, hogy megnyitja, elindítja vagy éppen elmenti azokat, egyidejűleg
megakadályozza a fertőzött fájlok megnyitását és futtatását.
Teljes körű felügyelet a hálózati kapcsolatok felett. Az AVG Tűzfala folyamatosan
figyeli a számítógépe és a külvilág között zajló adatforgalmat. Elfogja a nemkívánatos
adatcsomagokat és megakadályozza, hogy bizalmas adatait trójai támadók elküldhessék
számítógépéről, valamint megvédi számítógépét a kívülről érkező hálózati támadások
ellen. Az AVG Tűzfalának beállító varázslója felismeri a legismertebb alkalmazásokat
és ennek megfelelően automatikusan beállítja magát. Az automatikus beállításokat Ön
bármikor felülbírálhatja, és saját beállításokat készíthet.
Teljes körű levelezés védelem. Az AVG Személyes E-mail vizsgálója ellenőriz minden
elküldött és fogadott levelet és ezzel megvédi számítógépét az e-mail-ben terjedő
fertőzések ellen. Az AVG az összes elterjedt levelező programot támogatja, beleértve a
MS Outlook, a The bat!, az Eudora klienseket, illetve minden más programot is, amely
támogatja a szabványos SMTP/POP3 protokollokat. Természetesen SSL titkosított
kapcsolat esetén is számíthat az AVG védelmére!
E-mail szemét (SPAM) és adatlopás (phishing) védelem. Az AVG minden beérkezett
levelet megvizsgál a legfrissebb kutatási eredményeken alapuló szűrőjével. A SPAM
szűrő adatbázisa percről-percre bővül, így páratlan hatékonysággal védekezhet a
levélszemét és adatlopásra irányuló támadások ellen.
Rugalmas és intelligens keresés. Az AVG Állandó Védelme alá tetszőlegesen vonhat be
fájl típusokat és zárhat ki más fájlokat az ellenőrzés alól. Ugyancsak megadhat
kivételeket a potenciálisan veszélyes programok, például hirdetési programok
keresésénél is.
Fenyegetések automatikus kezelése. Az AVG automatikusan megpróbálja helyreállítani
vagy eltávolítani a fertőzött fájlokat, vagy más veszélyes alkalmazásokat, mint a trójai
támadók, férgek, kémprogramok és java kisalkalmazások.
Hatékony időzítő rendszer. Az AVG automatikusan, további beállítások nélkül is
részletes ellenőrzési és frissítési tervet kínál az Ön számára, amelyeket Ön tetszése
szerint felülírhat, átszervezhet, vagy akár újabb ütemezett feladatokat is előírhat.
Biztonságos azonnali üzenetek. Az AVG-vel ellenőrizheti az azonnali üzenetküldő
rendszerek, mint például az ICQ vagy az MSN Messenger mellékleteit is, hogy azok
nem fenyegetik-e számítógépét.

Az AVG világszínvonalú terméktámogatási szolgáltatása minden érvényes, regisztrált,
kereskedelmi terméket használó ügyfele részére további díjfizetés nélkül érhető el. A
terméktámogatással elérhet magasan képzett tapasztalt munkatársainkat, akik a hét minden
napján 24 órán keresztül válaszolnak az elektronikus levélben feltett kérdésekre. Ezen
túlmenően olyan ingyenes tudásbázisokat is rendelkezésükre bocsátunk, mint a Gyakran
Ismételt Kérdések adatbázisa.
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AVG
AVG Internet Security Home3 8.5
Az AVG Internet Security Home3 8.5 a lehető legmagasabb szintű védelmet nyújtja a
számítógépes vírusok, kémprogramok, hirdetési programok és más rosszindulatú programok,
valamint a levélszemét (SPAM) ellen. A beépített, szabadalmaztatott Web védelmi modulnak
köszönhetően az Interneten keresztül meglátogatott tartalmakat még az előtt ellenőrzi, mielőtt
azok kárt tehetnének számítógépében. Az AVG Internet Security ideális megoldás lehet az
otthoni felhasználók és kisebb irodák számára. A szoftvert könnyű telepíteni és különösebb
számítástechnikai szaktudás nélkül is egyszerű használni. Átfogó védelmet nyújt a vírusok,
kémprogramok, hirdetési programok, ellen. A vírusirtó támogatja a több magos processzorokat,
így még nagyobb sebességet érhet el anélkül, hogy számítógépe teljesítménye csökkenne.
A vírusirtó program legfontosabb tulajdonságai
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Valós időben ellenőrzi fájljait, elektronikus leveleit és azonnali üzeneteit, hogy azok
tartalmaznak-e valamilyen veszélyes kódot, vírust, kémprogramot vagy más
rosszindulatú alkalmazást.
A legfrissebb kutatási eredményeken alapuló levélszemét (SPAM) szűrő modulnak
köszönhetően kiszűrheti a kéretlen kereskedelmi leveleket és védekezhet az adatlopások
(phishing) ellen.
A szabadalmaztatott Web Védelmi modul megvédi a honlapokon keresztül terjedő
fertőzések ellen.
Az Anti-Rootkit modul felderíti a rejtőzködő folyamatokat.
Elrejti számítógépét az Interneten a számítógépes kalózok fürkésző tekintete elől.
Maximális biztonság — rendelkezik a legnagyobb biztonsági minősítő intézetek
tanúsításaival, mint a VB100%, ICSA, és a West Coast Labs Checkmark
Ingyenes nagy sebességű frissítések — a licenc teljes érvényességi ideje alatt
automatikusan megkapja a legújabb vírus adatbázis és programfrissítéseket.
Többnyelvű támogatás, mindössze egyetlen csomagban — nem kell bajlódnia a
megfelelő nyelvű verzió kiválasztásával. Bármely rendelkezésre álló nyelv szabadon
használható.
Ingyenes, heti 7x24 órás technikai támogatás elektronikus levélben

A vírusirtó előnyei:
·

·

100% Vírus felismerési hatékonyság az AVG keresőmotorja számos díjat nyert el
hatékonyságával, amelyet az "in the wild" (vadon élő vírusok) felismerésével vívott ki,
beleértve a Virus Bulletin 100%-os felismerési hatékonyságát bizonyító díját is. A
keresési módszerek egyedülálló kombinációja teljes körű védelmet nyújt a vírusok
férgek és trójai támadók ellen.
Élvonalbeli védelem a kémprogramok ellen. Az AVG Anti-Malware a legfrissebb
kutatási eredményeken alapuló kifinomult védelmet biztosít a kém és hirdetési
programok (spyware és adware), DLL trójai támadók, billentyűnaplózók és sok más az
adatokat veszélyeztető betolakodó ellen. A program az adatfolyamokban rejtőző, vagy a
Windows regisztrációs adatbázisában megbújt kártevőket is képes felismerni.
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·
·

·

·

·

·
·
·

Fájlműveletek védelme. Az AVG hatékony Állandó Védelme megvédi fájljait
függetlenül attól, hogy megnyitja, elindítja vagy éppen elmenti azokat, egyidejűleg
megakadályozza a fertőzött fájlok megnyitását és futtatását.
Teljes körű felügyelet a hálózati kapcsolatok felett. Az AVG Tűzfala folyamatosan
figyeli a számítógépe és a külvilág között zajló adatforgalmat. Elfogja a nemkívánatos
adatcsomagokat és megakadályozza, hogy bizalmas adatait trójai támadók elküldhessék
számítógépéről, valamint megvédi számítógépét a kívülről érkező hálózati támadások
ellen. Az AVG Tűzfalának beállító varázslója felismeri a legismertebb alkalmazásokat
és ennek megfelelően automatikusan beállítja magát. Az automatikus beállításokat Ön
bármikor felülbírálhatja, és saját beállításokat készíthet.
Teljes körű levelezés védelem. Az AVG Személyes E-mail vizsgálója ellenőriz minden
elküldött és fogadott levelet és ezzel megvédi számítógépét az e-mail-ben terjedő
fertőzések ellen. Az AVG az összes elterjedt levelező programot támogatja, beleértve a
MS Outlook, a The bat!, az Eudora klienseket, illetve minden más programot is, amely
támogatja a szabványos SMTP/POP3 protokollokat. Természetesen SSL titkosított
kapcsolat esetén is számíthat az AVG védelmére!
E-mail szemét (SPAM) és adatlopás (phishing) védelem. Az AVG minden beérkezett
levelet megvizsgál a legfrissebb kutatási eredményeken alapuló szűrőjével. A SPAM
szűrő adatbázisa percről-percre bővül, így páratlan hatékonysággal védekezhet a
levélszemét és adatlopásra irányuló támadások ellen.
Rugalmas és intelligens keresés. Az AVG Állandó Védelme alá tetszőlegesen vonhat be
fájl típusokat és zárhat ki más fájlokat az ellenőrzés alól. Ugyancsak megadhat
kivételeket a potenciálisan veszélyes programok, például hirdetési programok
keresésénél is.
Fenyegetések automatikus kezelése. Az AVG automatikusan megpróbálja helyreállítani
vagy eltávolítani a fertőzött fájlokat, vagy más veszélyes alkalmazásokat, mint a trójai
támadók, férgek, kémprogramok és java kisalkalmazások.
Hatékony időzítő rendszer. Az AVG automatikusan, további beállítások nélkül is
részletes ellenőrzési és frissítési tervet kínál az Ön számára, amelyeket Ön tetszése
szerint felülírhat, átszervezhet, vagy akár újabb ütemezett feladatokat is előírhat.
Biztonságos azonnali üzenetek. Az AVG-vel ellenőrizheti az azonnali üzenetküldő
rendszerek, mint például az ICQ vagy az MSN Messenger mellékleteit is, hogy azok
nem fenyegetik-e számítógépét.

Az AVG világszínvonalú terméktámogatási szolgáltatása minden érvényes, regisztrált,
kereskedelmi terméket használó ügyfele részére további díjfizetés nélkül érhető el. A
terméktámogatással elérhet magasan képzett tapasztalt munkatársainkat, akik a hét minden
napján 24 órán keresztül válaszolnak az elektronikus levélben feltett kérdésekre. Ezen
túlmenően olyan ingyenes tudásbázisokat is rendelkezésükre bocsátunk, mint a Gyakran
Ismételt Kérdések adatbázisa.
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BitDefender
BitDefender Antivirus 2010
A BitDefender Antivirus 2010 korszerű, és proaktív védelmet nyújt PC-jének a vírusok,
kémprogramok, adathalász támadások, rootkitek, és egyéb támadások ellen.
A vírusirtó szoftver elemei:
·
·
·
·
·
·

Vírusvédelem
Kémprogram védelem
Adathalászat elleni védelem
Hálózatvédelem
Játék üzemmód
Laptop üzemmód
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BitDefender
BitDefender Internet Security 2010
A BitDefender Internet Security 2010 megfelelő védelmet nyújt Internet használó családjának,
és kisvállalkozásának egyaránt. Alapos és proaktív módon véd a vírusoktól, hackerektől,
kémprogramoktól, spamektől, adathalászoktól, sőt még gyermekét is megóvja a felnőtt
oldalaktól.
A vírusirtó szoftver elemei:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vírusvédelem
Kémprogram védelem
Adathalászat elleni védelem
Hálózatvédelem
Játék üzemmód
Laptop üzemmód
Levélszemét-szűrés
Tűzfal
Szülői felügyelet
Fájlvédelem

i-Store.hu – Szoftver webáruház

19

BitDefender
BitDefender Total Security 2010
A BitDefender Total Security 2010 kedvező áron nyújt teljes védelmet számítógépének. A
vírusirtó kombinált és korszerű védelmet biztosít számítógépünknek a vírusok, a
kémprogramok, hackerek, spamek, és egyéb Internetes fenyegetések ellen. Ezen kívül egy
rendszerkezelő, és adatmentő, mely segítségével számítógépe gyorsabb, és védve marad az
adatveszteségtől.
A vírusirtó szoftver elemei:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vírusvédelem
Kémprogram védelem
Adathalászat elleni védelem
Hálózatvédelem
Játék üzemmód
Laptop üzemmód
Levélszemét-szűrés
Tűzfal
Szülői felügyelet
Fájlvédelem
Teljesítményoptimalizálás
Mentés
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BitDefender
BitDefender Mobile Security v2
A BitDefender Mobile Security v2 képes felvenni a küzdelmet napjaink mobil fenyegetései
ellen, és kis erőforrás-igényű technológiáinak köszönhetően szinte észrevétlenül védi az
okostelefonokat.
A BitDefender Mobile Security főbb jellemzői:
·

Állandó vírusvédelem – A víruskereső motor a készülékek bekapcsolásakor
aktivizálódik, és folyamatosan ellenőrzi az eszközökre kerülő fájlokat.

·

On-Deamand víruskeresés – A felhasználó saját maga, bármikor kezdeményezhet
víruskeresést. Ennek során a szoftver ellenőrzi a belső memóriát valamint az esetlegesen
csatlakoztatott memóriakártyát, és eltávolítja a fertőzött állományokat.

·

Gyors és egyszerű frissítés – A BitDefender Mobile Security GPRS-en vagy egy
Internethez csatlakoztatott PC-n keresztül gyorsan és könnyen frissíthető.

·

Optimalizált technológiák – A BitDefender Mobile Security-ba épített technológiákat a
fejlesztők úgy alakították ki, hogy azok a lehető legkisebb erőforrás-igényű működést
garantálják, valamint kíméljék a készülékek akkumulátorait.
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Dr.Web
Dr.Web
A Dr.Web Antivírus hatékony és erőforrás takarékos vírusirtó szoftver. Folyamatos védelmet
nyújt a rosszindulatú kémprogramok, behatoló programok és egyéb veszélyt jelentő
szoftverekkel szemben. Az e-mailben terjedő káros programokat azelőtt észleli és hatástalanítja,
mielőtt az aktivizálódhatna. A moduláris felépítése gyors frissítést biztosít.
Dr.Web Antivírus főbb szolgáltatásai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

fájlok antivírus vizsgálata és vírus mentesítése
állandó antivírus védelem (SpiDer Guard)
kémprogramok, reklám és egyéb kockázatot jelentő programok azonosítása
hálózat meghajtó folyamatos ellenőrzése
időzített víruskeresés és adatbázis frissítés
E-mail és hírüzenet vírus ellenőrzés, a SpiDer Mail modul használatával miden
POP3/IMAP/NNTP protokollon érkező levél letöltése vírus ellenőrzésen megy át
mielőtt az e-mail tárolásra kerülne
fertőzött és gyanús fájlok kezelése
vírus ellenőrző folyamatok prioritás beállítása
naplófájlok kezelése
magyar nyelvű kezelőfelület és üzenetek
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Dr.Web
Dr.Web Antivirus+Antispam
A Dr.Web Antivírus+Antispam hatékony és erőforrás takarékos vírusirtó szoftver. Folyamatos
védelmet nyújt a rosszindulatú kémprogramok, behatoló programok és egyéb veszélyt jelentő
szoftverekkel szemben. Az e-mailben terjedő káros programokat azelőtt észleli és hatástalanítja,
mielőtt az aktivizálódhatna. A moduláris felépítése gyors frissítést biztosít.
Dr.Web Antivírus+Antispam főbb szolgáltatásai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

fájlok antivírus vizsgálata és vírus mentesítése
állandó antivírus védelem (SpiDer Guard)
kémprogramok, reklám és egyéb kockázatot jelentő programok azonosítása
hálózat meghajtó folyamatos ellenőrzése
időzített víruskeresés és adatbázis frissítés
E-mail és hírüzenet vírus ellenőrzés, a SpiDer Mail modul használatával miden
POP3/IMAP/NNTP protokollon érkező levél letöltése vírus ellenőrzésen megy át
mielőtt az e-mail tárolásra kerülne
fertőzött és gyanús fájlok kezelése
vírus ellenőrző folyamatok prioritás beállítása
naplófájlok kezelése
magyar nyelvű kezelőfelület és üzenetek

A Dr.Web Antivírus+Antispam további szolgáltatása:
·

Kéretlen spam levelek szűrése
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ESET
Mobile Antivirus
Az ESET Mobile Antivirus a többszörösen díjnyertes NOD32 Antivirus keresési
technológiájának és a már jól bevált heurisztikus vírusvédelemnek köszönhetően ideális mobil
vírusirtó program az okostelefonokat veszélyeztető vírusok, trójaiak és rootkitek ellen.
Alacsony erőforrásigényének köszönhetően a telefon teljesítményének befolyásolása nélkül
képes teljes körű védelmet biztosítani, a kisméretű frissítési fájlok pedig nem igényelnek nagy
adatforgalmat a mobilhálózatokon. Az SMS Spam-szűrő automatikusan egy külön mappába
helyezi a feketelistára felvett telefonszámokról érkezett üzeneteket, így megkíméli
felhasználóinkat a bosszantó szöveges üzenetektől.
A Mobile Antivirus tulajdonságai:
·

Heurisztikus vírusvédelem: Mesterséges intelligencián alapuló,
vírusvédelem a már létező és a még nem ismert károkozók ellen.

·

Kisméretű frissítési fájlok: A kompakt, optimalizált frissítéseknek köszönhetően az
ESET Mobile Antivirus naprakészen tartása nem igényel nagy adatforgalmat a
mobilhálózatokon.

·

Automata vagy kézi indítású frissítés: Manuális vírusadatbázis-frissítés, vagy napi, heti
és havi gyakoriságú automatikus frissítés.

·

Kézi indítású ellenőrzés: A belső és külső adathordozók ellenőrzésére egyaránt alkalmas
eszköz.

·

Cabinet fájlok ellenőrzése: A tömörített cabinet fájlokban megbújó vírusok felderítésére
használható alkalmazás.

·

Naplófájlok: Az elvégzett ellenőrzések statisztikái felhasználóbarát formátumban.

·

SMS spamszűrő: A kéretlen szöveges üzenetek ellen nyújt védelmet, azáltal, hogy a
gyanús üzeneteket a levélszemét mappába helyezi.

valós

idejű
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ESET
NOD32 3.0
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.

i-Store.hu – Szoftver webáruház

25

ESET
Smart Security
Az ESET Smart Security 4.0 a valóban integrált számítógépes biztonság új szemléletének első
képviselője. Felhasználja az ESET NOD32 Antivirus System sebességét és pontosságát, amit a
ThreatSense keresőmotor legújabb verziója garantál a személyi tűzfallal és antispam modullal
kombinálva. Az eredmény egy olyan intelligens vírusirtó program, mely állandóan figyelmeztet
a számítógépünket veszélyeztető támadásokra és kártékony szoftverekre.
A víruskeresőben a ThreatSense magot az új ESET Smart Security architektúrával
optimalizálták és fejlesztették tovább. Továbbra is detektálja a kémprogramokat is.
A védett számítógép és a hálózat többi számítógépe közti forgalmat felügyelő személyi tűzfal
figyelemmel kíséri a végrehajtható fájlokban bekövetkezett változásokat. A HTTP és POP3
protokollokba beépülő fájlvizsgálatnak köszönhetően a felhasználók védelem alatt állnak,
amikor szörföznek a világhálón, vagy letöltik e-mailjeiket. A tűzfal működési módját a
felhasználók három lehetőség közül választhatják ki, ami lehet interaktív, automatikus, vagy
szabály alapú.
A Microsoft Outlook, Outlook Express és Windows Mail levelezőprogramokba integrálódó
levélszemét-szűrők többféle technikát támogatnak. Valamennyi beérkező e-mailt 0 és 100 közti
értékkel minősíti, és ennek megfelelően helyezi a kéretlen üzenetek mappájába, vagy a
felhasználó által létrehozott tetszőleges mappába. A Smart Security a beérkező üzeneteket
párhuzamosan is tudja ellenőrizni.
A Smart Security 4.0 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·

Optimalizálás hordozható számítógépekre
Önvédelmi technológia
Helyreállító CD
Játékos üzemmód
Beépített rendszerfelügyelet
Külső adathordozók letiltása
A tűzfal tanuló üzemmódja
Továbbfejlesztett levélszemét-szűrő

A szoftver további tulajdonságai:
·
·
·

Fut az összes korszerű Microsoft Windows rendszer 32 és 64 bites változatán
(2000/XP/Vista).
Moduljai együttműködnek és adatokat adnak át egymásnak, így igen alacsony
erőforrásigény mellett biztosít maximális védelmet.
Integrált víruskereső motorja kiemelkedően jó proaktív védelmet nyújt a még ismeretlen
károkozókkal szemben is.
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·
·
·

A Smart Security vírus- és kémprogram védelme nem csupán a fájlrendszert, a
memóriát és az elektronikus levelezést felügyeli, de védelmet nyújt internetes böngészés
közben is.
A beépített személyi tűzfal egyéni beállítást tesz lehetővé: a hozzáértő felhasználók
választhatnak az interaktív, vagy a még részletesebb szabályrendszer kialakítását
lehetővé tevő házirend alapú üzemmód között.
A Smart Security levélszemétszűrő modulja a leveleket intelligens módon, letöltés
közben ellenőrzi, így kisebb mértékben befolyásolja a rendszer teljesítményét.
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F-Prot
F-Prot Antivirus
Az F-Prot Antivirus szoftver jelenleg több mint 113000 a számítógépre veszélyt jelentő
programot ismer. A kiemelkedő heurisztikus képességének köszönhetően az ismeretlen vírusok
többségét is képes észlelni.
Az F-Prot Antivírus szoftver főbb egységei:
·
·

·
·

Víruskereső /OnDemand Scanner/: A víruskeresővel a számítógép teljes rendszere,
fájlok, hálózati és megosztott meghajtók ellenőrizhetőek.
Valós idejű védelem /RealTime Protector/: Folyamatosan felügyeli a rendszer által
használt fájlokat, és hozzáférést megtiltja, ha az állomány fertőzött, gyanús vagy egyéb
veszélyt jelent a rendszer számára. A valós idejű védelem állandó védelmet nyújt és
ellenőrzi a letöltött, megnyitott, másolt és módosított fájlokat.
Adatbázis frissítő /Updater/: Az F-Prot Antivírus lényeges részét alkotó modulja a
vírusirtó adatbázis frissítő folyamat. Az adatbázis internetről vagy hálózati meghajtóról
is letölthető.
DOS víruskereső: Az F-Prot for DOS program része az F-Prot Antivírus alkalmazásnak.
Ha a Windows vírusfertőzés miatt működés képtelenné válik, akkor a rendszer tisztítása
az F-Prot for DOS program segítségével még elvégezhető.
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F-Secure
F-Secure Anti-Virus 2009 TriProtect
Az F-Secure Anti-Virus 2009 vírusirtó szoftver használatával félelem nélkül, nyugodtan
használhatjuk a gépünket, nyithatunk meg bármilyen e-mail csatolmányt, vírusfertőzéstől,
kémprogramtól, vagy hogy átvegyék a számítógép felett az uralmat, nem kell tartanunk.
Továbbá az F-Secure DeepGuard 2.0 azonnali védelmet nyújt a valós idejű védelmi hálózattal a
legújabb fenyegetésekkel szemben. Így jelentősen lerövidül a reagálási idő, mert a kiküldött
adatbázis frissítéseknél általában több óra is szükséges.
Az F-Secure DeepGuard 2.0 technológia:
Az F-Secure DeepGuard 2.0 a hálózat alapú, biztonságos és kártékony szoftvereket is azonnal
felismerő komponens az új fenyegetés észlelésétől számított 60 másodpercen belül védelmet
nyújt a számítógépnek. Nincs más antivírus gyártó, mely hasonló, valós idejű, az egész világra
kiterjedő védelmi hálózattal rendelkezne.
·
·

·
·

Gyorsabb ahol szükséges - Gyors, könnyű telepítés, rövidebb boot idő, gyorsabb keresés
és vírusmentesítés.
Védi a számítógépet a vírusoktól, férgektől, valamint az ismeretlen támadásoktól - A
világhírű F-Secure laboratóriuma által automatikusan frissített vírus védelem, és a
legfrissebb támadások és egyéb jövőbeli fenyegetések ellen is védő F-Secure
DeepGuard technológia jóvoltából biztonságosan használhatja számítógépét.
Észleli és eltávolítja a kémprogramokat a számítógépről - Az F-Secure Anti-Virus
hatékonyan észleli és távolítja el a titokban telepített szoftvereket a számítógépről,
biztosítva, hogy a rendszer zökkenőmentesen és kémprogramtól mentesen fusson.
A leggyorsabb védelem - A víruskitörések lereagálásával, a frissített adatbázisok
kiadásának gyorsaságával az F-Secure az elsők közé tartozik a biztonsági szoftvereket
gyártók között.

TriProtect: A vírusirtó 3 alkalommal telepíthető, akár egy időben is, vagyis egyszerre 3 PC-n is
futhat a szoftver. Három engedélyezett telepítés után a szoftvert többször nem lehet aktiválni!
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F-Secure
F-Secure Internet Security 2009 TriProtect
Az F-Secure Internet Security 2009 vírusirtó program komplett, könnyen használható védelmet
biztosít az összes internet irányából érkező fenyegetettséggel szemben, legyen az ismert, vagy
eddig még azonosítatlan. A csomag tartalmaz egy díjnyertes antivírus szoftvert, egy könnyen
használható tűzfalat, egy tökélesített kémprogram eltávolítót, valamint az új fejlesztésű FSecure DeepGuard 2.0 védelmet, amely hálózat alapú, biztonságos és a kártékony szoftvereket
is azonnal felismerő komponens, az új fenyegetés észlelésétől számított 60 másodpercen belül
védelmet nyújt a számítógépének. Nincs más antivírus gyártó, mely hasonló, valós idejű, az
egész világra kiterjedő védelmi hálózattal rendelkezne.
Az F-Secure DeepGuard 2.0 technológia:
Az F-Secure védelmi adatközpontjai világszerte helyezkednek el, és minden egyes adatközpont
fürtözött. Ez a szolgáltatás olyan gyors, hogy mindössze milliszekundumokba telik egy fájl
állapotának lekérdezése a szerverről. Tény, hogy gyakran gyorsabb a helyi vizsgálat helyett a
hálózaton keresztül lekérdezni egy fájl állapotát.
Ha egy új, gyanús kód felbukkan bárhol a világon, a vele először érintkező számítógépek
azonnal értesítik a nagyban automatizált F-Secure biztonsági laborokat. Azonosított fenyegetés
esetén a teljes védelem felállításához 60 másodperc elegendő. Ezután az összes, ezzel a
technológiával rendelkező számítógép lekérdezi a hálózatot, és védetté válik. Így jelentősen
lerövidül a reagálás, mert a kiküldött adatbázis frissítéseknél általában több óra is szükséges.
·
·

·
·
·
·

Gyorsabb, ahol szükséges - Gyors, könnyű telepítés, rövidebb boot idő, gyorsabb
keresés és vírusmentesítés.
Védi a számítógépet a vírusoktól, férgektől, valamint az ismeretlen támadásoktól - A
világhírű F-Secure laboratóriuma által automatikusan frissített vírus védelem, és a
legfrissebb támadások és egyéb jövőbeli fenyegetések ellen is védő F-Secure
DeepGuard technológia jóvoltából biztonságosan használhatja számítógépét.
Észleli és eltávolítja a kémprogramokat a számítógépről - Az F-Secure Internet Security
hatékonyabban észleli és távolítja el a titokban telepített szoftvereket a számítógépről,
biztosítva, hogy a rendszer zökkenőmentesen és kémprogramtól mentesen fusson.
Védelem a hackerekkel szemben - Biztonságban tudhatja személyes adatait a személyes
tűzfal segítségével, amely megakadályozza, hogy hackerek törjenek be a számítógépre.
Meggátolja az adathalász próbálkozásokat és a levélszemét sem okozhat többé gondot A vírusirtó program szűri a kéretlen leveleket és a személyes adatok megszerzésével
próbálkozó e-maileket.
Védi a gyermekeket a nem kívánt internetes tartalomtól - Az F-Secure Internet Security
biztosítja, hogy a gyermekek és a fiatalkorúak ne léphessenek olyan oldalakra,
melyeken nem nekik szóló tartalom van.

TriProtect: A vírusirtó 3 alkalommal telepíthető, akár egy időben is, vagyis egyszerre 3 PC-n is
futhat a szoftver. Három engedélyezett telepítés után a szoftvert többször nem lehet aktiválni!
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F-Secure
F-Secure Mobile Anti-Virus
Az F-Secure Mobile Anti-Virus valós-idejű védelemmel felügyel az okostelefonra és az
adatokra. Percek alatt telepíthető, és folyamatosan a háttérben dolgozva védi az okostelefont és
az adatokat. Nem szükséges szakértőnek lenni, hogy tökéletesen védve legyen az
okostelefonunk.
Az F-Secure Mobile Anti-Virus könnyen használható, csekély az igénye az eszköz
erőforrásaiból, és nem igényel szükségtelen felhasználói beavatkozást. Automatikusan
megvizsgálja a készüléken és a memória kártyán található fájlokat a háttérben. Ha fertőzöttet
észlel, azonnal karanténba helyezi, hogy a többi adat továbbra is biztonságban maradjon. A
vírusadatbázis-frissítés észrevétlenül, a háttérben zajlik, ha adatkapcsolat épül fel e-mailezésre,
webböngészésre, stb. A kritikus frissítések akár SMS formájában is érkezhetnek.
Az F-Secure Mobile Anti-Virus főbb jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·

Megállít minden mobil fertőzést, a bluetooth vírustól az MMS trójain át a férgekig
Az intelligens előzetes észlelés segítségével megállítja a legtöbb vírust a vírusadatbázis
frissítése nélkül is
Az összes lehetséges vírustámadási pontot őrzi
Az F-Secure új fenyegetést észlelésénél automatikusan a vezeték nélküli hálózaton
keresztül küld adatbázis-frissítést
A rendelkezésre álló kapcsolatokat (pl. GPRS, Wi-Fi, UMTS) frissítéshez
automatikusan észleli a szoftver, felhasználói beavatkozás nélkül
Tűzfalat is tartalmaz az azt támogató eszközökhöz
Széles körű támogatása régebbi, valamint a legújabb telefon modelleknek

A szoftver 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 2010
A Kaspersky Anti-Virus 2010 egy díjnyertes vírusirtó program, amely védelmet nyújt
számítógépének a vírusokkal, trójaiakkal, kémprogramokkal, rootkit-ekkel és más kártékony
programokkal szemben. A reaktív észlelési módszerek kombinációja a proaktív technológiákkal
kiegyensúlyozott és hatékony biztonságot nyújtanak, továbbá a gyakori automatikus frissítések
hozzájárulnak a zavartalan működéshez.
A postafiókja biztonságban van függetlenül attól, hogy melyik levelező klienst használja. A
Kaspersky Anti-Virus 2010 valósidőben vizsgálja az e-mail forgalmat, 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 2010 az összes HTTP-alapú internetes forgalmat böngészőtől
függetlenül, valósidőben figyeli. A kártékony programokat még azelőtt kiszűri, hogy azok
megfertőzhetnék a számítógépét, így biztonságban internetezhetünk, legyen az akár munka,
akár szórakozás.
A vírusirtó segítségével a számítógép bármely területét átvizsgálhatjuk, az egyes fájloktól a
meghajtókon át az eltávolítható tárolókig. Azt is választhatjuk, hogy csak a kritikus terülteket
vizsgáljuk, mint pl. az automatikusan induló folyamatok, amelyek a vírusok, férgek és trójai
programok kedvenc rejtekhelyei.
A Kaspersky Anti-Virus 2010 képes megakadályozni azt is, hogy a bűnözők hozzáférjenek
adatainkhoz. A trójai és keylogger programokat arra tervezték, hogy a személyes adatokat
tudomásunk és beleegyezésünk nélkül megszerezzék, és továbbítsák azt illetékteleneknek. A
vírusirtó észleli és megsemmisíti ezeket a szoftvereket, biztosítva, hogy az adatokhoz csak az
arra jogosultak férjenek hozzá.
Figyelem! A Kaspersky Anti-Virus 2010 vírusirtó szoftver egyelőre csak angol nyelven
elérhető, a magyar változat megérkezése 2009 őszének elején várható!
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Kaspersky Lab
Kaspersky Internet Security 2010
A Kaspersky Internet Security 2010 vírusirtó program teljes körű védelmet biztosít
számítógépünk számára. Az anti-vírus motoron kívül beépített személyes tűzfalat, spam szűrőt,
adathalászat elleni védelmet és szülői felügyelet modult is tartalmaz.
A Kaspersky Internet Security 2010 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.
Ezenkívül blokkolja a felugró ablakokat és reklámokat is, amelyek gyakran zavaróak, ráadásul
a víruskészítők is gyakran használják őket, hogy személyes adatokat ellopó trójai programokat
telepíthessenek fel a gépünkre.
A kártékony programok jelentős része megpróbálja megszerezni féltve őrzött
felhasználóneveinket és jelszavainkat a Windows Protected Storage-ból az online
bankszámlához, árverési oldalakhoz, internetes boltokhoz, chat szobákhoz, online játékokhoz,
stb. A Kaspersky Internet Security ellenőrzi és meggátolja ezen kísérleteket.
A Kaspersky Internet Security 2010 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 tartalmak megtekintésétől. Ezek a listák a gyermek
korának függvényében változtathatók. Továbbá a szülők azt is megszabhatják, mennyi időt
tölthet a gyermek az interneten.
Figyelem! A Kaspersky Internet Security 2010 vírusirtó szoftver egyelőre csak angol nyelven
elérhető, a magyar változat megérkezése 2009 őszének elején várható!
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Kaspersky Lab
Kaspersky Internet Security 2009 for Ultra-Portables
A Kaspersky Internet Security 2009 ezen speciális változatát kifejezetten a kicsi, könnyen
hordozható számítógépekhez, az úgynevezett Netbook-okhoz tervezték, hogy azok alacsonyabb
teljesítménye se korlátozza az internet használatot.
Netbook-okra tervezve:
· Nagy teljesítmény, még a gyengébb gépeken is
· A program ablakok az alacsonyabb kijelző felbontáshoz igazítva
Egyedülálló védelem:
·
·
·
·

Védelem a kártevők és kémprogramok összes fajtájával szemben
Fájlok, e-mailek és az internetes adatforgalom vizsgálata
Azonnali üzenetküldők védelme (ICQ, MSN)
Automatikus frissítés

Kibővített védelem:
· Kétirányú személyes tűzfal
· Biztonságos Wi-Fi és VPN kapcsolatok
· Behatolásgátló rendszer
Megelőző védelem:
·
·
·
·

Intelligens alkalmazásvezérlés és menedzsment
Proaktív védelem az ismeretlen kártevőkkel szemben
Átvizsgálja az operációs rendszert és az alkalmazásokat a sebezhetőségeikért
Blokkolja a kártevőt tartalmazó oldalakra mutató linkeket

A személyes adatok védelme:
·
·
·
·

Blokkolja az adathalász oldalakra mutató linkeket
Virtuális billentyűzet a biztonságos belépésért és jelszavakért
Meggátolja az adatlopást a biztonságos kapcsolatokon keresztül
Blokkolja a jogosulatlan betárcsázós kapcsolatokat

Tartalomszűrés:
· Szülői felügyelet modul
· Spamszűrés
Figyelem! A Kaspersky Internet Security Special Edition for Ultra-Portables vírusirtó kizárólag
netbook-okon működőképes!
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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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McAfee
McAfee VirusScan Plus 2009
A McAfee VirusScan Plus 2009 szoftver segítségével bárki gond és vesződség nélkül
megvédheti számítógépét a támadásoktól. A vírusirtó program tartalmazza a díjnyertes,
egyszerűen használható McAfee SiteAdvisor szoftvert is, amely internetes biztonsági
kalauzként még megnyitásuk előtt figyelmezteti a felhasználót a veszélyes weboldalakra.
A vírusirtó összetevői:
·
·
·
·

Vírusvédelem
Kémprogram védelem
Tűzfal
Weboldalak biztonsági ellenőrzése

A McAfee VirusScan Plus most a forradalmi Active Protection technológiával rendelkezik,
amely azonnali védelmet nyújt a számítógépet fenyegető veszélyforrások ellen. Az új
veszélyforrások néhány ezredmásodperc alatt elemezhetők és letilthatók, nem kell órákig várni
hagyományos eljárásokra. Az Active Protection a leghatékonyabb technológia, amely védelmet
nyújt a folyton megújuló internetes veszélyforrások ellen, miközben a vírusirtó a számítógép
lassítása nélkül csendben a háttérben fut.
A McAfee biztonsági szoftverei díjnyertes technológiával működnek, egyszerűen telepíthetők,
és korlátlan támogatás igényelhető hozzájuk. Folyamatos és automatikus frissítések révén
biztosítják, hogy a számítógép védelmi rendszere az előfizetés időtartama alatt mindig a
naprakész legyen, és felvehesse a harcot az újabb és újabb internetes veszélyforrások ellen.
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McAfee
McAfee Internet Security 2009
A McAfee Internet Security 2009 szoftver mindenkinek egyszerűvé teszi a számítógép és az
internethasználat védelmét. Ez a beállítás után további figyelmet nem igénylő megoldás a
díjnyertes McAfee SiteAdvisor internet-biztonsági szoftverrel kerül forgalomba, amelynek
segítségével megállapíthatja, hogy az adott webhely biztonságos-e, mielőtt meglátogatná azt, és
banki ügyeket intézne vagy akár vásárolna ott. Ez a hatékony vírusirtó program megvédi a
családját és a számítógépét a vírusok, a kémprogramok, a hackerek, az internetes csalók, az
adat tolvajok és más internetes bűnözők ellen.
A vírusirtó program főbb összetevői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vírusvédelem
Kémprogramok elleni védelem
Levélszemét-szűrés
Adathalászat elleni védelem
Két irányban védő tűzfal
Webhelyek biztonsági minősítése
Személyazonosság-védelem
Szülői felügyeleti eszközök
Adatok biztonsági mentése

A McAfee Internet Security most a forradalmi Active Protection technológiával rendelkezik,
amely azonnali védelmet nyújt a számítógépet fenyegető veszélyforrások ellen. Az új
veszélyforrások néhány ezredmásodperc alatt elemezhetők és letilthatók, nem kell órákig várni
hagyományos eljárásokra. Az Active Protection a leghatékonyabb technológia, amely védelmet
nyújt a folyton megújuló internetes veszélyforrások ellen, miközben a vírusirtó a számítógép
lassítása nélkül csendben a háttérben fut.
A McAfee biztonsági szoftverei díjnyertes technológiával működnek, egyszerűen telepíthetők,
és korlátlan támogatás igényelhető hozzájuk. Folyamatos és automatikus frissítések révén
biztosítják, hogy a számítógép védelmi rendszere az előfizetés időtartama alatt mindig a
naprakész legyen, és felvehesse a harcot az újabb és újabb internetes veszélyforrások ellen.
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McAfee
McAfee Total Protection 2009
A McAfee Total Protection 2009 szoftver olyan egyszerűen használható, minden igényt
kielégítő vírusirtó program, amely ideális mindazoknak, akik idejük java részét az interneten
töltik kapcsolattartással, vásárlással, kereskedéssel vagy szórakoztató tartalmak
megtekintésével. A szoftver tartalmazza a díjnyertes McAfee SiteAdvisor Plus internetbiztonsági eszközt, amely figyelmeztet a veszélyes webhelyekre, és blokkolja azokat. A
vírusirtó védi családtagjait és számítógép-hálózatát a vírusok, a kémprogramok, a hackerek, az
adat tolvajok és az internetes csalók ellen. Szülői felügyeleti eszközöket is tartalmaz.
A szoftver főbb összetevői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vírusvédelem
Kémprogramok elleni védelem
Levélszemét-szűrés
Adathalászat elleni védelem
Két irányban védő tűzfal
Webhelyek biztonsági minősítése
Személyazonosság-védelem
Szülői felügyeleti eszközök
Adatok biztonsági mentése

A McAfee Total Protection most a forradalmi Active Protection technológiával rendelkezik,
amely azonnali védelmet nyújt a számítógépet fenyegető veszélyforrások ellen. Az új
veszélyforrások néhány ezredmásodperc alatt elemezhetők és letilthatók, nem kell órákig várni
hagyományos eljárásokra. Az Active Protection a leghatékonyabb technológia, amely védelmet
nyújt a folyton megújuló internetes veszélyforrások ellen, miközben a vírusirtó a számítógép
lassítása nélkül csendben a háttérben fut.
A McAfee biztonsági szoftverei díjnyertes technológiával működnek, egyszerűen telepíthetők,
és korlátlan támogatás igényelhető hozzájuk. Folyamatos és automatikus frissítések révén
biztosítják, hogy a számítógép védelmi rendszere az előfizetés időtartama alatt mindig a
naprakész legyen, és felvehesse a harcot az újabb és újabb internetes veszélyforrások ellen.
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Panda Security
Panda Antivirus for Netbooks
A Panda Antivirus for Netbooks vírusirtó segítségével netbookján vagy subnotebookján is
gondtalanul internetezhet, böngészhet, e-mailezhet és cseveghet online a pehelysúlyú
kategóriához fejlesztett védelemmel. Ez a szoftver egy olyan árérzékeny, könnyen telepíthető
és minimális erőforrás-igényű védelemmel szolgál, amelyet a leggyakoribb netbookok
különféle konfigurációin teszteltek. A továbbfejlesztett Kollektív Intelligencia és az új Panda
technológiák révén fokozott vírusészlelést biztosít.
A Panda Antivirus for Netbooks vírusirtó az alábbi modulokat tartalmazza:
·
·

Anti-Malware Védelem
Személyes Adatok Védelme

Anti-Malware Védelem
Anti-Malware Motor
Automatikusan felismeri és eltávolítja a vírusokat, kémprogramokat, trójaiakat, rootkiteket,
botokat és egyéb malware-eket mielőtt megfertőznék számítógépét.
·
·
·
·
·
·

A Panda USB Vaccine megóvja USB-meghajtóját a vírusfertőzésektől.
80%-kal csökkentett memória-felhasználás.
Fájlok ellenőrzése valós idejű (real-time) és on-demand módon.
E-mailek ellenőrzése, mielőtt inboxába érkeznek, levelezőprogramtól függetlenül.
Internet forgalom ellenőrzés a böngésző típusától függetlenül.
Azonnali üzenetküldést ellenőrző megoldás figyeli az MSN Messenger, a Windows
Live Messenger, a Yahoo Messenger és az AOL azonnali üzenetküldő programok
forgalmát is.
· Eltávolítja a kémprogramok által létrehozott nyomokat számítógépéről.
Fejlettebb Megelőző Védelem
A Panda Security széles körben elismert, leghatékonyabb védelmi rendszere új és ismeretlen
fenyegetések ellen.
· Az új észlelési technológiák általános szignatúrákat és távoli heurisztikát tartalmaznak,
amit a felhőből ellenőriznek.
· Genetikus Heurisztika Motor fejlett algoritmussal észleli az új variánsait a
legveszélyesebb malware családoknak.
· A TruPrevent (HIPS) Technológia 2.0 a programok viselkedését analizálja, meggátolva
a gyanús fájlokat abban, hogy megfertőzzék számítógépét. A védelem utolsó vonala
blokkolja a legújabb célzott támadásokat és véget vet bármely gyanús tevékenységnek,
amelyek elkerülik a hagyományos védelmi megoldásokat.
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Személyi Tűzfal
Védelem az internetről érkező férgek (worms) és hekker támadások ellen.
· Automata konfiguráció amely lehetővé teszi a programok hozzáférését az internethez, a
gyanús kapcsolatokat pedig blokkolja.
· Pajzsként védi számítógépét a webről érkező hekker támadások ellen.
· A Wireless Monitor megvédi vezeték nélküli hálózatát a betolakodóktól.
· Behatolás megelőző rendszer blokkolja az ismert és ismeretlen hekker támadásokat és
megakadályozza a sebezhetőségek kihasználását.
A Személyazonosság Eltulajdonítása Elleni Védelem
Anti-Rootkit Technológia
· A díjnyertes Anti-rootkit technológia felismeri a számítógépen azokat a rejtett
fenyegetéseket, amelyek észrevétlenül törnek a személyes adatok biztonságára és a
hagyományos antivírusok elől rejtve maradnak.
Adathalász szűrő
· Az adathalászat elleni szűrő felismeri a hamisított e-maileket, illetve kiszűri az online
megtévesztési módszereket, amelyek az Ön személyes adatainak biztonságára törnek.
Anti-Banking Trojan Motor
· Az internetes banki forgalmat támadó trójaiakat szűri ki, így lehetővé teszi, hogy
aggodalom nélkül használjon internetes banki alkalmazásokat vagy vásároljon online.

i-Store.hu – Szoftver webáruház

46

Panda Security
Panda Antivirus Pro 2010
A Panda Antivírus Pro 2010 könnyedén kezelhető vírusirtó program, amely alapvető védelmet
nyújt számítógépének. Csak telepítse fel és felejtse el a vírusokat, kémprogramokat, rootkiteket,
hekkereket, az online csalást és a azonosítói lopását. Tökéletes biztonságban használhatja a chat
programokat, megoszthatja fotóit, videóit, intézheti banki ügyeit, vagy vásárolhat on-line. Az új
Kollektív Intelligencia technológiának köszönhetően most sokkal gyorsabb, mint az előző
verziók.
A Panda Antivirus Pro 2010 az alábbi modulokat tartalmazza:
·
·

Anti-Malware Védelem
Személyes Adatok Védelme

Anti-Malware Védelem
Anti-Malware Motor
automatikusan felismeri és eltávolítja a vírusokat, kémprogramokat, Trójaiakat, rootkiteket és
egyéb malware-eket mielőtt megfertőznék a számítógépét.
·
·
·
·
·

Fájlok ellenőrzése valós idejű (real-time), felhasználó által indított keresés (ondemand).
E-mailek ellenőrzése mielőtt bekerülnének inboxába, bármilyen levelező programban.
Internet forgalom ellenőrzése bármilyen típusú böngésző program használata mellett.
Azonnali üzenetek ellenőrzése védelem MSN Messenger, Windows Live Messenger,
Yahoo Messenger és AOL használata mellett.
Eltávolítja a kémprogramok által létrehozott nyomokat számítógépéről.

Továbbfejlesztett Megelőző Védelemi technológia
A Panda Security széles körben elismert, leghatékonyabb védelmi rendszere új és ismeretlen
fenyegetések ellen.
·
·

Genetikus Heurisztika Motor fejlett algoritmussal észleli az új variánsait a
legveszélyesebb malware családoknak.
A TruPrevent (HIPS) Technológia 2.0 a programok viselkedését analizálja, meggátolva
a gyanús fájlokat abban, hogy megfertőzzék számítógépét. A védelem utolsó vonala
blokkolja a legújabb célzott támadásokat és véget vet bármely gyanús tevékenységnek,
amelyek elkerülik a hagyományos védelmi megoldásokat.
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Személyi Tűzfal
Védelem az internetről érkező férgek (worms) és hekker támadások ellen.
·
·
·
·

Automata konfiguráció amely lehetővé teszi a programok hozzáférését az internethez, a
gyanús kapcsolatokat pedig blokkolja.
Pajzsként védi számítógépét a webről érkező hekker támadások ellen.
A Wireless Monitor megvédi vezeték nélküli hálózatát a betolakodóktól.
Behatolás megelőző rendszer blokkolja az ismert és ismeretlen hekker támadásokat és
megakadályozza a sebezhetőségek kihasználását.

Személyes adatok védelme
Adathalász szűrő
felismeri a megtévesztő e-maileket és védelmet nyújt a csalás ellen, ha online vásárol, banki
ügyeket intéz, vagy számlákat fizet.
Anti-Banking Trójai Motor
felismeri a legveszélyesebb, személyes adatok lopására készített malware-eket, amelyek a cyber
bűnözők használnak banki megbízások lopására A speciális heurisztikus és generikus kereső
technológia maximális védelmet nyújt az online pénzügyi tranzakciókhoz.
Anti-Rootkit Technológia
felismeri és eltávolítja az észrevétlenül feltelepítet rootkiteket, amit malware-ek vagy hekkerek
használnak és elkerülik a hagyományos vírusirtók figyelmét. Az ingyenes Panda Anti-Rootkit
technológiát emberek milliói használják világszerte, nemrég elnyerte a PC Magazin szerkesztői
ajánlatát.
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Panda Security
Panda Internet Security 2010
A Panda Internet Security 2010 egy olyan vírusirtó szoftver, amely mellett teljes biztonságban
használhatja az internetet. Védelmet nyújt a vírusok, rootkitek, kémprogramok, hekkerek,
online csalás, személyes adatok lopása és egyéb internetről érkező fenyegetés ellen. A Spam
szűrő tisztán tartja bejövő levelezését, míg a Szülői felügyelet használatával gyermekek is
biztonságosan használhatják az internetet. Az új Kollektív Intelligencia technológiának
köszönhetően a vírusirtó program most sokkal gyorsabb, mint az előző verziók.
A Panda Internet Security 2010 az alábbi modulokat tartalmazza:
·
·
·
·

Anti-Malware Védelem
Személyes Adatok Védelme
Biztonságos Internet Használat
Adatmentés és Helyreállítás

Anti-Malware Védelem
Anti-Malware Motor
automatikusan felismeri és eltávolítja a vírusokat, kémprogramokat, Trójaiakat, rootkiteket és
egyéb malware-eket mielőtt megfertőznék a számítógépét.
·
·
·
·
·

Fájlok ellenőrzése valós idejű (real-time), felhasználó által indított keresés (ondemand).
E-mailek ellenőrzése mielőtt bekerülnének inboxába, bármilyen levelező programban.
Internet forgalom ellenőrzése bármilyen típusú böngésző program használata mellett.
Azonnali üzenetek ellenőrzése védelem MSN Messenger, Windows Live Messenger,
Yahoo Messenger és AOL használata mellett.
Eltávolítja a kémprogramok által létrehozott nyomokat számítógépéről.

Továbbfejlesztett Megelőző Védelemi technológia
A Panda Security széles körben elismert, leghatékonyabb védelmi rendszere új és ismeretlen
fenyegetések ellen.
·
·

Genetikus Heurisztika Motor fejlett algoritmussal észleli az új variánsait a
legveszélyesebb malware családoknak.
A TruPrevent (HIPS) Technológia 2.0 a programok viselkedését analizálja, meggátolva
a gyanús fájlokat abban, hogy megfertőzzék számítógépét. A védelem utolsó vonala
blokkolja a legújabb célzott támadásokat és véget vet bármely gyanús tevékenységnek,
amelyek elkerülik a hagyományos védelmi megoldásokat.
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Személyi Tűzfal
Védelem az internetről érkező férgek (worms) és hekker támadások ellen.
·
·
·
·

Automata konfiguráció amely lehetővé teszi a programok hozzáférését az internethez, a
gyanús kapcsolatokat pedig blokkolja.
Pajzsként védi számítógépét a webről érkező hekker támadások ellen.
A Wireless Monitor megvédi vezeték nélküli hálózatát a betolakodóktól.
Behatolás megelőző rendszer blokkolja az ismert és ismeretlen hekker támadásokat és
megakadályozza a sebezhetőségek kihasználását.

Személyes adatok védelme
Adathalász szűrő
felismeri a megtévesztő e-maileket és védelmet nyújt a csalás ellen, ha online vásárol, banki
ügyeket intéz, vagy számlákat fizet.
Anti-Banking Trójai Motor
felismeri a legveszélyesebb, személyes adatok lopására készített malware-eket, amelyek a cyber
bűnözők használnak banki megbízások lopására A speciális heurisztikus és generikus kereső
technológia maximális védelmet nyújt az online pénzügyi tranzakciókhoz.
Anti-Rootkit Technológia
felismeri és eltávolítja az észrevétlenül feltelepítet rootkiteket amit malware-ek vagy hekkerek
használnak és elkerülik a hagyományos vírusirtók figyelmét. Az ingyenes Panda Anti-Rootkit
technológiát emberek milliói használják világszerte, nemrég elnyerte a PC Magazin szerkesztői
ajánlatát.
Biztonságos Internet Használat
Spam Szűrés
Tisztán tartja bejövő levelezését a kéretlen levelektől. A spamszűrő motornak köszönhetően
97%-os az észlelési arány.
Szülői (webhozzáférés) felügyelet
Gyermeke biztonságosan használhatja az internetet, megakadályozza az erőszakos, rasszista,
felnőtt tartalmú vagy egyéb, az Ön döntése által helytelennek ítélt weboldalak megnyitását. A
tartalom felügyelet használatával eldöntheti, hogy egy számítógép bármelyik felhasználója
milyen weblaphoz férhet hozzá, előre definiáltunk Önnek szűrő csoportokat (gyerek, kamasz,
alkalmazott, stb.), de Ön is létrehozhat 49 kategóriából szabadon választott szűrőcsomagot.
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Web Filter
Használata mellett biztonságosan internetezhet a fertőzések, sebezhetőségek kihasználása, vagy
adathalász oldalakon történő böngészés kockázata nélkül. Analizálja a weboldal tartalmát, így
nyújt védelmet minden típusú web-bázisú malware és csalás ellen.
Személyes Adatok védelme
Megelőzheti, hogy a tolvajok információt szerezzenek számítógépén tárolt bankkártya száma,
adószáma, vagy bármilyen más személyes információval kapcsolatban.
Adatmentés és Helyreállítás
Adatmentés és Helyreállítás
Online szolgáltatás, melynek segítségével legfontosabb fájljait sértetlenül megőrizheti
adatvesztés és sérülés alkalmával is. Végezheti merevlemezről, CD-ről, DVD-ről vagy más
adathordozóról, a művelet gyors és egyszerű.
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Panda Security
Panda Global Protection 2010
Az új Panda Global Protection 2010 védelmet nyújt a vírusok, kémprogramok, rootkitek,
hekkerek, az online csalások, a személyes adatok tolvajai, és más típusú Internetről érkező
fenyegetés ellen. A Spam szűrő tisztán tartja bejövő levelezését, míg a Szülői felügyelet
használatával gyermekek is biztonságosan használhatják az internetet. Készítsen biztonsági
másolatot legfontosabb fájljairól (dokumentumok, képek, zenék, stb.) CD-ről, DVD-ről vagy
online és bármikor visszatöltheti adatvesztés vagy sérülések esetén. Köszönhetően a Kollektív
Intelligencia technológiának a megoldás most sokkal gyorsabb, mint az előző verziók.
A Panda Global Protection 2010 az alábbi modulokat tartalmazza:
·
·
·
·

Anti-Malware Védelem
Személyes Adatok Védelme
Biztonságos Internet Használat
PC Optimalizálás

Anti-Malware Védelem
Anti-Malware Motor
automatikusan felismeri és eltávolítja a vírusokat, kémprogramokat, Trójaiakat, rootkiteket és
egyéb malware-eket mielőtt megfertőznék a számítógépét.
·
·
·
·
·

Fájlok ellenőrzése valós idejű (real-time), felhasználó által indított keresés (ondemand).
E-mailek ellenőrzése mielőtt bekerülnének inboxába, bármilyen levelező programban.
Internet forgalom ellenőrzése bármilyen típusú böngésző program használata mellett.
Azonnali üzenetek ellenőrzése védelem MSN Messenger, Windows Live Messenger,
Yahoo Messenger és AOL használata mellett.
Eltávolítja a kémprogramok által létrehozott nyomokat számítógépéről.

Továbbfejlesztett Megelőző Védelemi technológia
A Panda Security széles körben elismert, leghatékonyabb védelmi rendszere új és ismeretlen
fenyegetések ellen.
·
·

Genetikus Heurisztika Motor fejlett algoritmussal észleli az új variánsait a
legveszélyesebb malware családoknak.
A TruPrevent (HIPS) Technológia 2.0 a programok viselkedését analizálja, meggátolva
a gyanús fájlokat abban, hogy megfertőzzék számítógépét. A védelem utolsó vonala
blokkolja a legújabb célzott támadásokat és véget vet bármely gyanús tevékenységnek,
amelyek elkerülik a hagyományos védelmi megoldásokat.
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Személyi Tűzfal
Védelem az internetről érkező férgek (worms) és hekker támadások ellen.
·
·
·
·

Automata konfiguráció amely lehetővé teszi a programok hozzáférését az internethez, a
gyanús kapcsolatokat pedig blokkolja.
Pajzsként védi számítógépét a webről érkező hekker támadások ellen.
A Wireless Monitor megvédi vezeték nélküli hálózatát a betolakodóktól.
Behatolás megelőző rendszer blokkolja az ismert és ismeretlen hekker támadásokat és
megakadályozza a sebezhetőségek kihasználását.

Személyes adatok védelme
Adathalász szűrő
felismeri a megtévesztő e-maileket és védelmet nyújt a csalás ellen, ha online vásárol, banki
ügyeket intéz, vagy számlákat fizet.
Anti-Banking Trójai Motor
felismeri a legveszélyesebb, személyes adatok lopására készített malware-eket, amelyek a cyber
bűnözők használnak banki megbízások lopására A speciális heurisztikus és generikus kereső
technológia maximális védelmet nyújt az online pénzügyi tranzakciókhoz.
Anti-Rootkit Technológia
felismeri és eltávolítja az észrevétlenül feltelepítet rootkiteket amit malware-ek vagy hekkerek
használnak és elkerülik a hagyományos vírusirtók figyelmét. Az ingyenes Panda Anti-Rootkit
technológiát emberek milliói használják világszerte, nemrég elnyerte a PC Magazin szerkesztői
ajánlatát.
Biztonságos Internet Használat
Spam Szűrés
Tisztán tartja bejövő levelezését a kéretlen levelektől. Az új spamszűrő motornak köszönhetően
97%-os az észlelési arány.
Szülői (webhozzáférés) felügyelet
Gyermeke biztonságosan használhatja az internetet, megakadályozza az erőszakos, rasszista,
felnőtt tartalmú vagy egyéb, az Ön döntése által helytelennek ítélt weboldalak megnyitását. A
tartalom felügyelet használatával eldöntheti, hogy egy számítógép bármelyik felhasználója
milyen weblaphoz férhet hozzá, előre definiáltunk Önnek szűrő csoportokat (gyerek, kamasz,
alkalmazott, stb.), de Ön is létrehozhat 49 kategóriából szabadon választott szűrőcsomagot.
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Web Filter
Használata mellett biztonságosan internetezhet a fertőzések, sebezhetőségek kihasználása, vagy
adathalász oldalakon történő böngészés kockázata nélkül. Analizálja a weboldal tartalmát, így
nyújt védelmet minden típusú web-bázisú malware és csalás ellen.
Személyes Adatok védelme
Megelőzheti, hogy a tolvajok információt szerezzenek számítógépén tárolt bankkártya száma,
adószáma, vagy bármilyen más személyes információval kapcsolatban
PC Optimalizálás
Adatmentés és Helyreállítás
Online szolgáltatás, melynek segítségével legfontosabb fájljait sértetlenül megőrizheti
adatvesztés és sérülés alkalmával is. Végezheti merevlemezről, CD-ről, DVD-ről vagy más
adathordozóról, a művelet gyors és egyszerű.
Prémium Online Adatmentés
Mentse biztonságosan legfontosabb fájljait bármikor, bárhonnan. Mentse a legfontosabb
fájlokat online tárhelyére, élvezze a teljes biztonságot és adatai sérthetetlenségét, bármi is
történik számítógépével. 2 gigabyte helyet biztosítunk egy éven keresztül.
Tune Up
Automatikusan megtalálja és kijavítja a problémákat számítógépén, hogy operációs rendszere
zökkenőmentesen üzemeljen. Optimalizálja a PC teljesítményét azzal, hogy eltávolítja a
szükségtelen registry bejegyzéseket, törli a temporary fájlokat.
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Quick Heal
Quick Heal AntiVirus Lite 2008
A Quick Heal AntiVirus Lite 2008 vírusirtó főbb technológiai jellemzői:
·
·
·

Kémprogramok elleni védelem
Vírusvédelem
Tűzfal

Az új Quick Heal AntiVirus 2008 30%-kal gyorsabb, mint a Quick Heal 2007 az új,
optimalizált keresőmotornak köszönhetően. A megújult DNAScan pedig 20%-kal több 0-napos
rosszindulatú programot talál meg, mint a Quick Heal 2007. A vírusirtó program kisebb és
gyorsabb frissítésekkel újíthatja meg adatbázisát, valamint az automatikus rendszer visszaállítás
is helyet kapott a szoftverben.
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Quick Heal
Quick Heal AntiVirus Pro 2008
A Quick Heal AntiVirus Pro 2008 vírusirtó főbb technológiai jellemzői:
·
·
·
·

Kémprogramok elleni védelem
Vírusvédelem
Tűzfal
Rootkit-észlelés

Az új Quick Heal AntiVirus 2008 30%-kal gyorsabb, mint a Quick Heal 2007 az új,
optimalizált keresőmotornak köszönhetően. A megújult DNAScan pedig 20%-kal több 0-napos
rosszindulatú programot talál meg, mint a Quick Heal 2007. A vírusirtó program kisebb és
gyorsabb frissítésekkel újíthatja meg adatbázisát, valamint az automatikus rendszer visszaállítás
is helyet kapott a szoftverben.
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Quick Heal
Quick Heal Total Security 2008
A Quick Heal Total Security 2008 vírusirtó program főbb technológiai jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kémprogramok elleni védelem
Vírusvédelem
Tűzfal
Anti-Spam
Adatvédelem
Személyes védelem
Védelem adathalászat ellen
Rootkit-észlelés
PDA és mobiltelefon védelem

Az új Quick Heal 2008 30%-kal gyorsabb, mint a Quick Heal 2007 az új, optimalizált
keresőmotornak köszönhetően. A megújult DNAScan pedig 20%-kal több 0-napos
rosszindulatú programot talál meg, mint a Quick Heal 2007. A vírusirtó program kisebb és
gyorsabb frissítésekkel újíthatja meg adatbázisát, valamint az automatikus rendszer visszaállítás
is helyet kapott a szoftverben.
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Sunbelt Software
VIPRE Antivirus + Antispyware
A Sunbelt Software által kiadott vadonatúj vírusirtó program, a VIPRE Antivirus +
Antispyware a legújabb komplex károkozók elleni védelemre készült, óriási kémprogram
adatbázisával és proaktív vírusirtó motorjával észrevétlen, a számítógépet nem lassító,
folyamatos védelmet biztosít.
A szoftver jellemzői:
Villámgyors víruskereső – A VIPRE vírusirtó keresési sebessége vezető a biztonsági szoftverek
között, gyorskeresés üzemmódban mindössze néhány perc alatt átnézi a számítógépet.
Színvonalas kémprogram védelem – A proaktív vírusirtó motorja mellett a VIPRE Antivirus +
Antispyware biztosítja a legjobb kémprogram-védelmet.
Állandó Aktív Védelem – A folyamatosan működő Aktív Védelem nem csak a károkozók
elindulását gátolja meg, de a kéretlen rendszermódosítások, például a böngésző kezdőlapjának
eltérítése ellen is véd.
Napi 3-4x frissített adatbázis – Automatikusan frissített
vírusadatbázisunk naponta 30-60.000 új károkozóval bővül.

kémprogram,

trójai

és

Felhasználóbarát kezelőfelület – A szoftver kezelése nagyon egyszerű, mindennapos használata
során észrevétlen, automatikus védelmet biztosít.
Hasznos biztonsági kiegészítők – A VIPRE vírusirtó segít a fájlok biztonságos
megsemmisítésében, az előzmények törlésében és a rejtett rendszerbeállítások megtekintésében.
Az új vírusirtó és kémprogram eltávolító szakít a biztonsági csomagok a számítógépet egyre
jobban lassító, folyamatosan bővülő szolgáltatásokra épülő szemléletével. A VIPRE Antivirus
+ Antispyware vírusirtó mellé az egyéni igényeknek megfelelő személyi tűzfal, spamszűrő,
biztonsági mentő és titkosító termékek választhatóak, egyéni igényei szerint válogathat az
ingyenes és fizetős megoldások közül. A VIPRE vírusirtó és kémprogram-eltávolító biztosítja a
mindig szükséges védelmet, de nem köti meg a kezét, hogy mindig az adott feladatra legjobb
szoftvereket tudja használni, és azokat le tudja könnyedén cserélni. Végül ha nem szeretne mást
telepíteni, bízza magát a vírusirtó program észrevétlen védelmére!
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Symantec
Norton Antivirus 2009
A Norton Antivirus 2009 vírusirtó nyerő védelem a vírusok, kémprogramok és más
rosszindulatú fenyegetések ellen.
A szoftver főbb technológiai jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vírusvédelmi szoftver
Kémprogram-eltávolítás
Botok elleni védelem
Böngészővédelem
Internetes férgek elleni védelem
Behatolás-megelőzés
Védelem az operációs rendszer és az alkalmazások számára
Impulzusszerű frissítések
Helyreállítási eszköz
Rootkit-észlelés
Norton Tudásbázis
SONAR viselkedésalapú védelem

A vírusirtó funkciói:
Sebességre fejlesztve
· Bizonyítottan a leggyorsabb, legkönnyebben kezelhető biztonsági csomag a piacon
· A Norton Tudásbázis használatának köszönhetően csak a kockázatnak kitett fájlokat és
folyamatokat ellenőrzi.
· Átlagosan egy perc alatt telepíthető, és 10 MB-nál is kevesebb memóriát, valamint
mindössze 100 MB tárhelyet foglal le (a definíciók számára szükséges tárhely nélkül).
Korszerű védelem
· Az impulzusszerű frissítések a lehető legfrissebb védelmet biztosítják
· Többrétegű védelmet biztosít a Norton Protection System védelmi rendszer
segítségével.
· Megakadályozza, hogy botok vegyék át az irányítást a felhasználó számítógépe felett.
· Észleli és automatikusan eltávolítja a rosszindulatú fenyegetéseket.
· Védelmet biztosít a webalapú támadások ellen.
· Automatikusan észleli és eltávolítja a kémprogramokat, vírusokat, trójai programokat,
botokat és internetes férgeket
· Még a súlyosan fertőzött számítógépeket és elindítja és helyrehozza.
· A lehető legátfogóbb, legmélyebb rétegekig ható vizsgálatot biztosítja.
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Irányítás zavaró tényezők nélkül
· Automatikusan úgy ütemezi a vizsgálatokat és a frissítéseket, hogy azok a számítógép
használaton kívüli állapotában kerüljenek végrehajtásra.
· Tekintse át a számítógépén futó összes folyamat biztonsági állapotát.
· Biztosítja, hogy a filmnézést és a játékot ne zavarja meg semmi.
Ingyenes technikai tanácsadás
· A Symantec ingyenes technikai tanácsadása segítséget nyújt a felhasználóknak, bármire
legyen is szükségük.
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Symantec
Norton Antivirus 2009 Gaming Edition
A Norton Antivirus 2009 Gaming Edition kifejezetten a játékosok számára tervezett vírusirtó
program.
A szoftver főbb technológiai jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Játékos üzemmód
Vírusvédelmi szoftver
Kémprogram-eltávolítás
Botok elleni védelem
Böngészővédelem
Internetes férgek elleni védelem
Behatolás-megelőzés
Védelem az operációs rendszer és az alkalmazások számára
Impulzusszerű frissítések
Helyreállítási eszköz
Rootkit-észlelés
Norton Tudásbázis
SONAR viselkedésalapú védelem

A Norton Antivirus 2009 Gaming Edition sajátosságai:
·
·
·
·
·
·

Az új játék-üzemmód úgy véd, hogy közben nem zavarja magát a játékot.
Felfüggeszti a frissítést, a riasztás és a többi háttértevékenységet.
Ha a rendszer teljes képernyős módban működik, önműködően ebbe az üzemmódba
kapcsol, de kézzel is könnyedén bekapcsolható.
Az intelligens ütemező a számítógép üresjáratára tartogatja a nagy erőforrás-igényű
tevékenységet, például a rendszer átvizsgálását.
A saját kívánalmak szerinti védelmi beállításokkal a játékosok megteremthetik a kívánt
egyensúlyt a teljesítmény és a védelem között.
Ez a teljesítményre kihegyezett változat egy percen belül telepíthető, 6 MB-nál
kevesebb memóriával megelégszik, a rendszerindítás idejét alig egy másodperccel
növeli meg, és az átvizsgálás átlagosan 35 másodperc alatt lezajlik.

A vírusirtó további funkciói:
Sebességre fejlesztve
· Bizonyítottan a leggyorsabb, legkönnyebben kezelhető biztonsági csomag a piacon
· A Norton Tudásbázis használatának köszönhetően csak a kockázatnak kitett fájlokat és
folyamatokat ellenőrzi.
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Korszerű védelem
· Az impulzusszerű frissítések a lehető legfrissebb védelmet biztosítják
· Többrétegű védelmet biztosít a Norton Protection System védelmi rendszer
segítségével.
· Megakadályozza, hogy botok vegyék át az irányítást a felhasználó számítógépe felett.
· Észleli és automatikusan eltávolítja a rosszindulatú fenyegetéseket.
· Védelmet biztosít a webalapú támadások ellen.
· Automatikusan észleli és eltávolítja a kémprogramokat, vírusokat, trójai programokat,
botokat és internetes férgeket
· Még a súlyosan fertőzött számítógépeket és elindítja és helyrehozza.
· A lehető legátfogóbb, legmélyebb rétegekig ható vizsgálatot biztosítja.
Irányítás zavaró tényezők nélkül
· Automatikusan úgy ütemezi a vizsgálatokat és a frissítéseket, hogy azok a számítógép
használaton kívüli állapotában kerüljenek végrehajtásra.
· Tekintse át a számítógépén futó összes folyamat biztonsági állapotát.
· Biztosítja, hogy a filmnézést és a játékot ne zavarja meg semmi.
Ingyenes technikai tanácsadás
· A Symantec ingyenes technikai tanácsadása segítséget nyújt a felhasználóknak, bármire
legyen is szükségük.
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Symantec
Norton Internet Security 2009
A Norton Internet Security 2009 vírusirtó erős a védelem tekintetében, ugyanakkor kevés
rendszererőforrást használ fel, és szakmai elismerésben is részesült.
A szoftver főbb technológiai jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vírusvédelem
Kémprogramok elleni védelem
Kétutas tűzfal
Személyesadat-védelem
Adathalászat elleni védelem
Hálózatfigyelés
Botok elleni védelem
Rootkit-észlelés
Böngészővédelem
Internetes férgek elleni védelem
Behatolás-megelőzés
Védelem az operációs rendszer és az alkalmazások számára
Webhely-hitelesítés
Impulzusszerű frissítések
Norton Tudásbázis
SONAR viselkedésalapú védelem
Kéretlenlevél-szűrés
Szülői tartalomszűrés és a bizalmas adatok kezelése
Információk kiadásának letiltása

A vírusirtó funkciói:
Sebességre fejlesztve
· Bizonyítottan a leggyorsabb, legkönnyebben kezelhető biztonsági csomag a piacon
· A Norton Tudásbázis használatának köszönhetően csak a kockázatnak kitett fájlokat és
folyamatokat ellenőrzi.
· Átlagosan egy perc alatt telepíthető, és 10 MB-nál is kevesebb memóriát, valamint
mindössze 100 MB tárhelyet foglal le (a definíciók számára szükséges tárhely nélkül).
Korszerű védelem
· Az 5–15 percenként végrehajtott, impulzusszerű frissítések a lehető legfrissebb
védelmet biztosítják.
· A Norton Protection System védelmi rendszer olyan technológiák többrétegű rendszere,
amelyek összhangban dolgoznak azért, hogy megállítsák a fenyegetéseket, még mielőtt
azok elérnék a felhasználót.
· Valós idejű SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response – Symantec
internetes hálózat a gyors és hatékony válaszlépésekért) megakadályozza, hogy botok
vegyék át az irányítást a felhasználó számítógépe felett.
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·
·
·
·
·
·

Megakadályozza, hogy fenyegetések lépjenek be a tűzfalon vagy lépjenek ki azon
keresztül.
Észleli és automatikusan eltávolítja az online fenyegetéseket.
Bejegyzés alatt álló szabadalommal rendelkező technológiája védelmet biztosít a
webalapú támadások ellen.
Automatikusan észleli és eltávolítja a kémprogramokat, vírusokat, trójai programokat,
botokat és internetes férgeket
Még a súlyosan fertőzött számítógépeket és elindítja és helyrehozza.
A specializált, legmélyebb rétegekig ható technológia a lehető legátfogóbb vizsgálatot
biztosítja, így még a súlyosan fertőzött számítógépeket is képes helyreállítani.

Norton Identity Safe
· Minden eddiginél nagyobb biztonságban tartja online személyes adatait internetes
vásárlás, banki ügyintézés és játék közben.
· A fejlett, adathalászat elleni védelemnek köszönhetően a felhasználók személyes adatai
nem kerülnek kiadásra az ál-weboldalakon.
· Megjegyzi és titkosítja a felhasználó jelszóit és egyéb bizalmas adatait.
· A felhasználó kérésére kitölti az online űrlapokat, így időt takarít meg, és védelmet
nyújt a billentyűleütés-naplózókkal szemben.
Irányítás zavaró tényezők nélkül
· A biztonság minden elemét a felhasználó irányítására bízza
· Az erőforrásokat erősen megterhelő feladatokat akkorra időzíti, amikor a számítógép
használaton kívül van.
· Tekintse át a számítógépén futó összes folyamat biztonsági állapotát.
· A Csendes üzemmód felfüggeszti a riasztásokat és a frissítéseket, így nem szakítja meg,
illetve nem lassítja le a játékot és a filmnézést.
· Intelligens, kétutas tűzfala automatikusan hoz biztonsági döntéseket ön helyett.
Biztonságos hálózathasználat
· Biztosítja otthoni hálózatának védelmét.
· Álcázza és megvédi a számítógépet a nyilvános vezeték nélküli hálózatokon.
Szülői tartalomszűrés
· A továbbfejlesztett szülői tartalomszűréssel önálló felhasználói profilok hozhatók létre.
Kéretlen levelek kizárása
· Minden eddiginél eredményesebben szűri a kéretlen leveleket.
Ingyenes technikai tanácsadás
· Az ingyenes technikai tanácsadás pontosan azt a segítséget nyújtja, amire a
felhasználóknak szüksége van, bármi legyen is az.
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Symantec
Norton 360 3.0
A Norton 360 3.0 nagy teljesítményű és a mai kornak megfelelő gyors és könnyű, mindent
egyetlen szoftverben tartalmazó megoldást biztosít számítógépe és online tevékenysége
védelmének érdekében. A vírusirtó véd a vírusokkal, a férgekkel, a hackerekkel és a
botnetekkel szemben, valamint védelmet nyújt az online személyazonosság-lopással szemben,
megvédi a fontos fájlokat, és számítógépét kifogástalan, csúcsteljesítmény leadására képes
állapotban tartja.
A vírusirtó teljesen automatikus és könnyen használható, csendben, a háttérben dolgozik, és a
rendszer megterhelése nélkül tartja fenn annak integritását. A teljesítmény és a védelem
egyedülálló kombinációja lévén a Norton 360 segít a legtöbbet kihozni a számítógépből és
online élményéből.
A Norton 360 3.0 újdonságai:
·

Norton Insight – Csak a kockázat alatt álló fájlokat vizsgálja meg, időt takarít meg, és
drámaian javítja a védelmet a gyorsabb, ritkább és rövidebb ideig tartó vizsgálatokkal.

·

CPU-használat – A szoftver a teljes processzor- és memóriahasználatot, valamint a
Norton-termékekhez kapcsolódó processzor- és memóriahasználatot is követi.

·

Gyorsfrissítések – Az 5–15 percenként elvégett, villámgyors frissítések teljes körű és
naprakész védelmet nyújtanak az online fenyegetésekkel szemben.

·

Néma üzemmód – Felfüggeszti a riasztásokat és frissítéseket, hogy ne zavarja meg és ne
lassítsa a játékot vagy a filmet.

·

Továbbfejlesztett személyesadat-védelem – Megvédi személyes adatait, és óvja
személyazonosságát a vásárlás, a banki műveletek és a böngészés közben.

·

Valós idejű SONAR technológia – A hagyományos frissítések, illetve azonosító alapú
leírások nélkül észleli a vírusokat.

·

Vezeték nélküli hálózatok védelme – Automatikusan kapcsolódik, majd elrejti és
megvédi számítógépét a nyilvános Wi-Fi hálózatokban.

·

Intelligens rendszerindítás-kezelő – Kikapcsolja a szükségtelen programokat a
számítógép-indítás felgyorsítása érdekében.

·

Botnet-észlelés – Megakadályozza, hogy mások átvegyék a számítógép felett a
vezérlést, és hogy így privát információkhoz jussanak, vagy felhasználják azt egy másik
számítógép megtámadására.
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·

Norton Safe Web – A vírusirtó azonosítja a nem biztonságos weboldalakat és a gyanús
áruházakat, így biztonságosan szörfölhet és vásárolhat.

·

Norton Drive – A számítógép tétlen állapotában összegyűjti azokat a fontos fájlokat,
amelyekről biztonsági mentés fog készülni, így a biztonsági mentés készítése nem fogja
zavarni a normál számítógép-használatot.
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Symantec
Norton Smartphone Security
A Norton Smartphone Security az első olyan fogyasztói mobil vírusirtó program, amely mind a
Windows Mobile, mind a Symbian operációs rendszer számára egy szoftverben biztosít
védelmet. A vírusirtó a maga nemében legjobb Norton AntiVirus technikát, egy tűzfalat és egy
SMS-szeméttakarítót ötvöz.
A Norton Smartphone Security jellemzői:
·
·
·
·

Vírusirtó – A mobil veszélyforrások észlelésével megvédi a felhasználókat a vírusoktól
és megakadályozza a fertőzött fájlokhoz való hozzáférést
SMS-szeméttakarító – Önműködően törli az SMS-szemetet, vagy elkülöníti azt egy
külön szemétgyűjtő könyvtárba
Tűzfal – A mobil eszköz be- és kimenő hálózati forgalmát ellenőrzi
Rendszerkompatibilitás – Egyetlen szoftver használható mind a Windows Mobile 5-öt
vagy 6-ot, mint a Symbian 9-et futtató okostelefonokhoz

i-Store.hu – Szoftver webáruház

67

Symantec
Norton Ghost 14.0
A Norton Ghost 14.0 védelmi szoftver speciális biztonsági mentési és visszaállítási eszközökkel
védi számítógépét.
A szoftver főbb technológiai jellemzői:
·
·
·
·

Biztonsági másolatot készít a teljes rendszerről és önálló fájlokról is
Rendszerhibák utáni visszaállítás
A visszaállítási pontok mentését külső tárhelyre végzi
A Symantec ThreatCon integrációja

A Norton Ghost 14.0 szoftver funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Biztonsági másolat a teljes rendszerről (lemezkép) — a merevlemez vagy a partíciók
teljes tartalmáról biztonsági másolatot készít
Fájlok és mappák biztonsági mentése — a felhasználóknak lehetőségük van egy-egy
teljes meghajtó helyett megadott fájlok és mappák mentésére is.
FTP-re történő biztonsági mentés — lehetőség van a visszaállítási pontok FTP-helyre
való felmásolására, ami megkönnyíti a külső tárhelyre mentett biztonsági másolatok
kezelését.
Külső tárhelyre történő biztonsági mentés — a fájlok biztonsági mentését hálózatra
csatlakoztatott tárhelyre (NAS) végzi.
A Symantec ThreatCon integrációja — növekményes biztonsági mentést hajt végre
minden esetben, ha a ThreatCon elér egy bizonyos fenyegetésszintet. Ez kiválóan
alkalmas a vírusvédelem nélküli számítógépek védelmére.
Növekményes és különbözeti biztonsági mentést végez — csak a módosított fájlokról
készít biztonsági másolatot.
A Google Desktop integrációja — a biztonsági másolatok tartalmának indexelésével
még gyorsabbá teszi az adatok helyreállítását.
LightsOut Restore — a rendszer a merevlemez szoftver-visszaállító környezetében
visszaállítható — nincs szükség rendszerindító CD-lemezre
Távfelügyelet — a helyi hálózat egyéb Norton Ghost (12.0-s vagy magasabb verziójú)
rendszereinek vezérlése.
Speciális tömörítés és titkosítás minimalizálja a tárhely-igényt, és ügyel a bizalmas
jellegű dokumentumok biztonságára.
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Symantec
Norton SystemWorks 11.0
A Norton SystemWorks 11.0 védelmi szoftver főbb technológiai jellemzői:
·
·
·
·

Norton AntiVirus 2008
Norton Utilities
One-Button Checkup (Egygombos ellenőrzés)
System Optimizer

A szoftver funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Norton AntiVirus 2008 — Speciális védelmének és fokozott teljesítményének
köszönhetően automatikusan letiltja a vírusokat és a kémprogramokat
Norton Utilities — Megkeresi és helyrehozza a számítógépes problémákat
One-Button Checkup (Egygombos ellenőrzés) — A számítógép egyetlen gombnyomás
eredményeképpen rendezetten, hibátlanul és csúcssebességgel működik, így a
felhasználó a legteljesebb mértékben kihasználhatja számítógépe összes funkcióját
Norton Cleanup — Gyorsan és véglegesen eltávolítja a felesleges internetes
adattöredékeket, ideiglenes fájlokat és egyéb, az internetes tevékenységgel kapcsolatos
személyes adatokat
Process Viewer — Könnyen áttekinthetővé teszi a rendszeren futó
szoftverfolyamatokat, és segít kiszűrni azokat, amelyek hatással vannak az általános
teljesítményre
System Optimizer — A Windows beállításaihoz való hozzáférés szabályozhatóvá
tételével a felhasználóra ruházza a Windows feletti irányítást
CheckIt Diagnostics — A hardver fizikai vizsgálatával meghatározza a számítógép
stabilitását és teljesítőképességét
A SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response – Symantec internetes
hálózat a gyors és hatékony válaszlépésekért) technológia fokozott védelemmel
rendelkezik, amely a viselkedésük alapján azonosítja az új fenyegetéseket.
Megakadályozza a vírussal fertőzött e-mailek terjedését
Megkeresi és eltávolítja a rejtett fenyegetéseket
Automatikusan érzékeli és kijavítja a Windows hibákat
Töredezettség-mentesítést végez, és optimalizálja a merevlemezt a teljesítmény javítása
érdekében
Megtisztítja a gyorsítótárat, eltávolítja a kéretlen sütiket és ideiglenes fájlokat, amelyek
lelassítják a számítógépet
Lehetővé teszi a Windows beállítások és a számítógépen futó folyamatok szabályozását
A LiveUpdate Notice a megújítható előfizetési időszakon belül értesíti a
termékfrissítések és a fenyegetésismertetők megjelenéséről, amint azok rendelkezésre
állnak
A Norton Folyamatos védelemnek köszönhetően a számítógép a legújabb internetes
fenyegetésekkel szemben is védelmet élvez
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VirusBuster
VirusBuster Personal
Az otthoni felhasználók munkaállomásainak védelmére kifejlesztett VirusBuster Personal
vírusirtó szoftver felülete egyszerűen kezelhető, részletes leírások segítik felhasználónkat a
telepítések, frissítési beállítások menetében.
Az inkrementális frissítés lehetővé teszi, hogy minimális hálózati forgalom és letöltési idő
ráfordításával, naponta akár többször is frissüljön a VirusBuster adatbázisa, ezzel fokozva a
vírusvédelem hatékonyságát.
A vírusirtó alapja a kiemelkedő teljesítményű saját fejlesztésű VirusBuster keresőmotor, amely
lehetővé teszi a heurisztikus vírusfelismerés.
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VirusBuster
VirusBuster Professional
Az otthoni és vállalati munkaállomások teljes körű védelmére kifejlesztett VirusBuster
Professional vírusirtó szoftverünk átfogó védelmet nyújt a vírusokkal, férgekkel, trójai-, adware
és spyware programokkal és egyéb károkozókkal szemben.
A VirusBuster Professional nemzetközi szinten is elismert, kiemelkedő teljesítményű
keresőmotorja az adatbázis alapú módszeren kívül heurisztikus vírusfelismerést is használ, így
a megoldás az ismeretlen károkozók ellen is kiemelkedő hatékonysággal bír.
A vírusirtó az állandó fájl védelem mellett a Microsoft Office alkalmazásokba integrálódva
védi irodai munkáját, levelezését, míg a tartalomszűrő megóvja minden, az Interneten keresztül
érkező károkozótól, ellenőrizve a levelezési-, valamint a web protokollokat.
A szoftver további tulajdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·

Könnyű telepíthetőség, egyszerű kezelhetőség
Választható, beállítható védelmi szintek
Integrált MS Office és Outlook védelem
Kiemelkedő teljesítményű keresőmotor (állományok gyors és alapos ellenőrzése)
Heurisztikus vírusfelismerés (hatékony védelem az új károkozók ellen)
Automatikusan, naponta frissített inkrementális vírusadatbázis (a napi frissítések
időtartama a töredékére csökken)
Alacsony memória igény
Tartalomszűrés: az internet böngészése közben megjelenített internetes oldalak,
valamint a beérkező levelek ellenőrzése és károkozó szűrése

A VirusBuster vírusirtó egy többszörösen minősített termék!
A VirusBuster Professional számos alkalommal megkapta a Virus Bulletin 100% Award, az
ICSA Desktop Anti-Virus Detection, valamint a CheckVir antivírus minősítéseket.
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VirusBuster
VirusBuster Internet Security Suite
A VirusBuster Internet Security Suite átfogó védelmet nyújt a támadások legkülönfélébb
formái ellen otthoni és kisvállalati felhasználóknak egyaránt.
A vírusirtó főbb tulajdonságai:
·

A tűzfal felügyeli a számítógép kapcsolatait más gépekkel. Blokkolja a hackereket és
megakadályozza a helyi és távoli illetéktelen hozzáféréseket. A tűzfal felügyeli az
alkalmazások kimenő és bejövő internetes forgalmát, valamint megakadályozza, hogy a
számítógépen esetlegesen található kártevők kifelé kommunikálhassanak.

·

A rendszervédelem a szoftverek viselkedését és tevékenységeit figyeli, hogy védelmet
nyújthasson a nem engedélyezett tevékenységek ellen. Emellett blokkolja a trójaiakat, a
spyware-eket és a kifinomult hackelési technikák minden fajtáját, melyek megpróbálják
veszélyeztetni a rendszer biztonságát, vagy adatokat próbálnak lopni.

·

A vírusirtó speciális technikákat használ, hogy a saját védelmét ne kapcsolhassák ki
bizonyos kártevők, melyeket kifejezetten erre terveztek.

·

A csomag egyszerű, mégis hatékony kártevővédelme felismeri és karanténba helyezi,
vagy eltávolítja a vírusokat, a spyware-eket és más kártékony programokat. Az állandó
védelem folyamatosan figyeli a várakozó vagy aktiválódó kártevőket, azonban alig van
hatással a rendszer teljesítményére.

·

A spam szűrő tisztán tartja a levelesládát, megvédve azt a spam-ektől. Taníthatja hogy
testre szabottan ismerje fel a spam-eket, így annál több időt takarítva meg Önnek minél
tovább használja.

·

A Web felügyeleti modul megvéd az Internet sötét oldalától. Megakadályozza a
hozzáférést a fertőzött weboldalakhoz, megelőzi a személyes információt kiszivárgását,
korlátozza a felhasználó kitettségét a nem biztonságos webes elemeknek és segít
anonimitásának megőrzésében is.

·

Erőteljes, egyszerűen használható védelem, ami sok segítséget nyújt a kezdőknek, míg a
tapasztaltabb felhasználók opciók ezreivel szabhatják igényeiknek megfelelővé a
szoftvert.
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ZoneLabs
ZoneAlarm AntiVirus 2009
A ZoneAlarm Antivirus 2009 védelmet nyújt vírusok ellen, eltávolítja azokat, amelyek
korábban számítógépére kerültek, valamint meggátolja a gépének fertőződését. Mindezt egy
egyszerű kezelőfelületről irányíthatja.
Az új alapokon nyugvó vírusirtó program (Kaspersky Labs) gyorsabb keresést és detektálást
tesz lehetővé még a legagresszívabb vírusok ellen is. A javított vírus felismerés és eltávolítás,
valamint az óránként frissülő vírus adatbázis a legkitűnőbb szolgáltatást nyújtja az Ön számára.
A vírusirtó főbb funkciói:
·
·
·
·
·

Alapvető hálózati és program tűzfal
Operációs rendszer tűzfal
Antivírus
Játék üzemmód
Automatikus tanulás

Plusz: E-mail biztonság, Vezeték nélküli PC védelem, SmartDefense szolgáltatás
Haladó hálózati és program tűzfal:
·
·
·
·
·

Védi a hálózatot a bejövő és kimenő veszélyektől.
Automatikusan felismerhetetlenné teszi a gépet az Interneten.
Meggátolja a spyware programokat abban, hogy személyes adatait elküldje másoknak
az Interneten keresztül.
Védi programjait és operációs rendszerét a rossz indulatú módosításoktól.
Tűzfal szabályokat és beállításokat adhat meg.

Operációs rendszer tűzfal:
·
·
·
·

Figyeli a szoftverek telepítését, a regisztrációs adatbázis változásait és a fájlműveleteket
egészen a Windows kernel szintjéig.
Folyamatosan ellenőrzi a szoftverek aktivitását a számítógépen a még tökéletesebb
biztonság érdekében.
Megelőzi a rosszindulatú programokat abban, hogy módosítsák a Windows operációs
rendszer fájljait.
Azonosít és kiszűr több mint 100.000 olyan programot, amely veszélyt jelenthet
számítógépére.

i-Store.hu – Szoftver webáruház

73

ZoneLabs
ZoneAlarm Pro 2009
A ZoneAlarm Pro 2009 egy könnyen használható, többrétegű biztonsági megoldás, amely
fejlett tűzfalat, anti-spywaret, személyazonosság tolvajok elleni védelmet és egyéb funkciókat
tartalmaz. A vírusirtó program használata azoknak ajánlott, akik meg szeretnék őrizni online
személyazonosságukat.
A szoftver személyazonosság tolvajok elleni védelme funkciója segítségével jelzi, és
meggátolja, ha az előre bevitt jelszavak, PIN kódok, stb. elhagyják a számítógépet.
A vírusirtó főbb funkciói:
·
·
·
·
·
·
·

Alapvető hálózati és program tűzfal
Operációs rendszer tűzfal
Személyazonosság tolvajok elleni védelem
Anti-Spyware
Kémoldal blokkoló
Adatvédelem
Játék üzemmód

Plusz: E-mail biztonság, Vezeték nélküli PC védelem, SmartDefense szolgáltatás
Haladó hálózati és program tűzfal:
·
·
·
·
·

Védi a hálózatot a bejövő és kimenő veszélyektől.
Automatikusan felismerhetetlenné teszi a gépet az Interneten.
Meggátolja a spyware programokat abban, hogy személyes adatait elküldje másoknak
az Interneten keresztül.
Védi programjait és operációs rendszerét a rosszindulatú módosításoktól.
Tűzfal szabályokat és beállításokat adhat meg.

Operációs rendszer tűzfal:
·
·
·
·

Figyeli a szoftverek telepítését, a regisztrációs adatbázis változásait és a fájlműveleteket
egészen a Windows kernel szintjéig.
Folyamatosan ellenőrzi a szoftverek aktivitását a számítógépen a még tökéletesebb
biztonság érdekében.
Megelőzi a rosszindulatú programokat abban, hogy módosítsák a Windows operációs
rendszer fájljait.
Azonosít és kiszűr több mint 100.000 olyan programot, amely veszélyt jelenthet
számítógépére.
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ZoneLabs
ZoneAlarm Internet Security 2009
A ZoneAlarm Internet Security 2009 egy könnyen használható, átfogó biztonsági megoldás.
Egyedülálló módon képes meggátolni a rosszindulatú programok és bűnözők bejutását a gépbe,
ezért - szemben más, hasonló célú programmal - több kimagasló szakmai díjat is nyert. A
szoftver megfelelő mélységű beállítási lehetőségeket nyújt a szakemberek számára,
automatikus funkciói pedig gondoskodnak a hétköznapi felhasználók védelméről is.
Az új alapokon nyugvó vírusirtó program (Kaspersky Labs) gyorsabb keresést és detektálást
tesz lehetővé még a legagresszívabb vírusok ellen is. A javított vírus felismerés és eltávolítás,
valamint az óránként frissülő vírus adatbázis a legkitűnőbb szolgáltatást nyújtja az Ön számára.
A vírusirtó főbb funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Alapvető hálózati és program tűzfal
Operációs rendszer tűzfal
Antivírus
Személyazonosság tolvajok elleni védelem
Anti-Spyware
Kémoldal blokkoló
Automatikus tanulás
Adatvédelem
Adathalász és spam blokkoló
Játék üzemmód

Plusz: E-mail biztonság, Vezeték nélküli PC védelem, Szülői felügyelet, SmartDefense
szolgáltatás
Haladó hálózati és program tűzfal:
·
·
·
·
·

Védi a hálózatot a bejövő és kimenő veszélyektől.
Automatikusan felismerhetetlenné teszi a gépet az Interneten.
Meggátolja a spyware programokat abban, hogy személyes adatait elküldje másoknak
az Interneten keresztül.
Védi programjait és operációs rendszerét a rosszindulatú módosításoktól.
Tűzfal szabályokat és beállításokat adhat meg.
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Operációs rendszer tűzfal:
·
·
·
·

Figyeli a szoftverek telepítését, a regisztrációs adatbázis változásait és a fájlműveleteket
egészen a Windows kernel szintjéig.
Folyamatosan ellenőrzi a szoftverek aktivitását a számítógépen a még tökéletesebb
biztonság érdekében.
Megelőzi a rosszindulatú programokat abban, hogy módosítsák a Windows operációs
rendszer fájljait.
Azonosít és kiszűr több mint 100.000 olyan programot, amely veszélyt jelenthet
számítógépére.
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ZoneLabs
ZoneAlarm ForceField
Míg a hagyományos biztonsági szoftverek (tűzfalak, vírusirtók, biztonsági csomagok) az Ön
számítógépét, addig a ZoneAlarm ForceField az Ön internet böngészőjét védi és mindent, amit
az interneten tesz. Az internet böngészőjének megnyitásakor ZoneAlarm ForceField is elindul,
és megvédi programját az adathalász és spyware elemeket tartalmazó weboldalaktól. Nem
enged az Ön böngészőjébe települni olyan veszélyes alkalmazásokat, amelyek alkalmasak
például billentyűzet használatának naplózására (jelszó ellopáshoz) vagy éppen felhasználó tudta
nélküli képernyőmentés készítésére.
A ZoneAlarm egyedülálló technikai újítása segítségével a böngészőjéből minden indításkor, új
weboldal megnyitásakor vagy fájl letöltésekor egy ideiglenes virtuális klón másolat készül,
amely a számítógépén teljesen elkülönítve fut. Ezzel a módszerrel az Ön böngészője mintha
csak egy burokba lenne a számítógépétől elzárva, ezért a kártevők nem képesek a
számítógépére jutni böngészőjén keresztül.
A vírusirtó főbb funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Virtuális böngészés
Biztonsági rések elleni védelem
Nem hagy nyomot a gépén
Keylogger és Screengrabber védelem
Figyelmeztetés gyanús letöltésnél
Adathalász blokkoló
Kémoldal blokkoló
Biztonsági tanúsítvány ellenőrzése
Spyware ürítés
Menet közbeni titkosítás
IE, Firefox, XP, Vista
Kompatibilitás egyéb biztonsági szoftverekkel
Gyors és könnyen használható
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ZoneLabs
ZoneAlarm Anti-Spyware 7
A ZoneAlarm Anti-Spyware védi Önt a spyware programoktól, és meggátolja hogy azok
bejussanak a számítógépére. Ellenőrzi és eltávolítja azokat a spyware programokat, amelyek
már a telepítés előtt a számítógépén voltak, valamint extra védelmet nyújt a veszélyes spyware
programokat terjesztő weboldalak ellen. A kémprogram eltávolító szoftver megfelelő mélységű
beállítási lehetőségeket nyújt a szakemberek számára, automatikus funkciói pedig
gondoskodnak a hétköznapi felhasználók védelméről is.
Automatikusan eltávolítja a veszélyes és haszontalan spyware programokat. Internetezés
közben folyamatosan figyeli az adatforgalmat, és azonnal "megszűri" a spyware programokat,
illetve a számítógép mélyreható ellenőrzése során eltávolítja azokat.
Plusz: E-mail biztonság, Vezeték nélküli PC védelem, SmartDefense szolgáltatás
Haladó hálózati és program tűzfal:
·
·
·
·
·

Védi a hálózatot a bejövő és kimenő veszélyektől.
Automatikusan felismerhetetlenné teszi a gépet az Interneten.
Meggátolja a spyware programokat abban, hogy személyes adatait elküldje másoknak
az Interneten keresztül.
Védi programjait és operációs rendszerét a rosszindulatú módosításoktól.
Tűzfal szabályokat és beállításokat adhat meg.

Operációs rendszer tűzfal:
·
·
·
·

Figyeli a szoftverek telepítését, a regisztrációs adatbázis változásait és a fájlműveleteket
egészen a Windows kernel szintjéig.
Folyamatosan ellenőrzi a szoftverek aktivitását a számítógépen a még tökéletesebb
biztonság érdekében.
Megelőzi a rosszindulatú programokat abban, hogy módosítsák a Windows operációs
rendszer fájljait.
Azonosít és kiszűr több mint 100.000 olyan programot, amely veszélyt jelenthet
számítógépére.
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