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Bezpečné pripojenie  
s antivírusovou a antipshishingovou ochranou
Užite si čas strávený on-line s vedomím, že ste chránení. Vyhnete sa škodlivým webovým stránkam a cudzím zásahom. Spoľahnite sa na 
osvedčenú technológiu NOD32, ktorá skontroluje, či sú prevzaté aplikácie bezpečné, a odhalí potenciálne nežiaduce aplikácie. Pomocou 
funkcie Anti-Phishing sa bezpečne vyhnete falošným webovým stránkam, ktorých cieľom je zneužiť vaše osobné údaje.

Skenovanie v reálnom čase Zabezpečí kontrolu všetkých aplikácií a komunikácie z hľadiska ich škodlivosti. Spoľahlivo vás ochráni 
proti hrozbám v režime on-line aj off-line vrátane útokov zneužívajúcich sieťové kódy (protokol 
používaný telefónmi GSM na komunikáciu s počítačmi poskytovateľa služieb).

Kontrola na vyžiadanie Kontrolu telefónu spustite pri podozrení na nesprávne fungovanie. Kontrola prebieha na pozadí bez 
rušenia vykonávaných činností. Údaje o zistených hrozbách sú dostupné v protokoloch a v súboroch s 
podrobnými výsledkami kontroly.

ESET Live Grid Zabezpečuje ochranu v reálnom čase proti najnovším hrozbám pomocou zabudovanej Cloud 
technológie, ktorá zhromažďuje vzorky škodlivých programov od používateľov ESET z celého sveta.

Detekcia potenciálne 
nechcených aplikácií

Odhalí aplikácie, ktoré môžu spôsobiť škodu využívaním údajov alebo funkcií telefónu. Včasné odhalenie 
vás ochráni pred pokusmi odosielať správy SMS alebo vykonávať hovory na spoplatnené čísla.

Prémiové funkcie

Anti-Phishing Chráni pred škodlivými webovými stránkami, ktoré sa snažia získať citlivé informácie – mená a heslá 
používateľov, bankové informácie alebo údaje o kreditných kartách.

Apps Audit Zobrazí úrovne povolení pre všetky nainštalované aplikácie – usporiadané do skupín. Zistíte, ku ktorým 
informáciám v telefóne alebo tablete môžu aplikácie pristupovať.

Plánovaná kontrola Plánovaná pravidelná kontrola prítomnosti škodlivých programov v najvhodnejšom čase – napríklad 
v noci.

Karanténa Všetky zistené hrozby sa presunú do karantény, kde nemôžu spôsobiť žiadnu škodu. Možno ich následne 
ponechať v karanténe, vymazať alebo odstrániť.

Chráni vás počas surfovania na webe, keď 
naň pristupujete cez mobilný telefón alebo 
tablet. V prípade straty chráni taktiež 
samotné zariadenie. Zostaňte pod našou 
ochranou počas používania sociálnych 
sietí alebo nakupovania. Získajte 
výkonný antivírus, funkciu Anti-Phishing 
a proaktívnu ochranu Anti-Theft. Produkt 
je dostupný zdarma, ako aj v platenej 
verzii, ktorá ponúka navyše viacero 
prémiových funkcií.



Proaktívna ochrana Anti-Theft: Kontrola strateného  
alebo ukradnutého telefónu pomocou my.eset.com
Spoľahnite sa na šikovné funkcie, ktoré ochránia a pomôžu nájsť váš telefón v prípade jeho straty alebo krádeže.

Prémiové funkcie

Proaktívna ochrana Anti-Theft Spustí sa, keď zistí podozrivé správanie. Pri chybnom pokuse o odomknutie obrazovky (PIN, vzor, heslo) alebo 
vložení neautorizovanej SIM karty sa zariadenie zablokuje a na lokalitu my.eset.com sa automaticky odošlú 
snímky z fotoaparátov telefónu. Odoslané informácie obsahujú polohu telefónu, aktuálnu IP adresu, podrobnosti 
o vloženej SIM karte a iné údaje. Používateľ môže na lokalite my.eset.com označiť zariadenie ako stratené a spustiť 
zisťovanie polohy, odoslať hlásenie na obrazovku telefónu alebo dokonca vymazať obsah zariadenia.

Správa na obrazovku Umožňuje odoslať správu na obrazovku strateného zariadenia a kontaktovať tak nálezcu. Správa sa na 
obrazovke zobrazí, aj keď je zariadenie zamknuté.

Zisťovanie polohy Keď zariadenie označíte ako stratené, bude sa na lokalitu my.eset.com pravidelne odosielať a na mape zobrazovať 
jeho poloha. Zmeny tak možno sledovať v čase - údaje o polohe sa na stránke my.eset.com aktualizujú.

Snímky z fotoaparátov Keď zariadenie označíte ako stratené, automaticky a pravidelne sa na lokalitu my.eset.com začnú odosielať 
snímky z predného a zo zadného fotoaparátu zariadenia. To pomáha určiť polohu zariadenia a jeho nálezcu.

Upozornenie pri slabej batérii V prípade slabej batérie zariadenia sa jeho poloha a snímky z fotoaparátov automaticky odošlú na lokalitu 
my.eset.com skôr, než sa zariadenie vypne.

Ochrana SIM karty Umožňuje kontrolu nad telefónom aj v prípade straty. Vaše zariadenie bude môcť prijímať príkazy na diaľku 
dokonca aj pri vložení neautorizovanej SIM karty. Predvolení dôveryhodní priatelia dostanú telefónne číslo 
vloženej SIM karty, IMSI a IMEI kód zariadenia.

Optimalizácie funkcie 
Anti-Theft

Vyladenie funkcií Anti-Theft cez webové rozhranie pre ich najlepšie fungovanie a zvýšenie šance na získanie 
strateného zariadenia.

Bezplatné funkcie – príkazy cez SMS
Všetky tieto funkcie sa aktivujú cez SMS a poskytujú určitú mieru kontroly nad strateným telefónom cez SMS odoslané z ľubovoľného zariadenia.

Vzdialené zablokovanie Umožňuje zamknúť telefón na diaľku a bráni tak neoprávnenému prístupu ku všetkým uloženým 
informáciám, fotkám a e-mailom.

GPS lokalizácia Na diaľku vyhľadá stratený telefón cez GPS súradnice na základe príkazu cez SMS.

Vzdialené spustenie sirény Pomôže nájsť telefón spustením zvuku sirény, aj keď je zvonenie zariadenia stlmené. V prémiovom režime 
možno sirénu aktivovať tiež cez lokalitu my.eset.com.

ESET Mobile Security 

možno prevziať 

naskenovaním QR kódu 

pomocou smartfónu.
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Bezpečnejšie a pohodlnejšie hovory a správy

Prémiové funkcie

Filter SMS a hovorov Prijímajte len očakávané hovory a správy. Určite odosielateľov a čas na prijímanie SMS a hovorov. Máte 
tiež možnosť zablokovať posledného volajúceho aj odosielateľa.

Blokovanie podľa času Blokovanie hovorov a SMS len v určitých časoch s možnosťou výnimky pre rodinu a priateľov.

Blokovanie hovorov a SMS Blokovanie hovorov alebo SMS od konkrétneho používateľa alebo skupiny používateľov. Pomocou 
skupín kontaktov v systéme Android – rodina, priatelia, práca – nastavte pravidlá pre každú skupinu. 
Prípadne môžete blokovať všetky hovory prichádzajúce z utajených čísel.

Blokovanie posledného 
volajúceho

Blokovanie posledného volajúceho a budúcich hovorov z daného čísla. Je to jednoduché, rýchle a navždy 
ukončí nechcené hovory.

Podpora pre tablety
Nové používateľské rozhranie upravené pre tablety umožňuje jednoduchý prístup k množstvu bezpečnostných funkcií.

Podpora pre tablety Dizajn upravený pre tablety pre horizontálne aj vertikálne používanie. Funkcie určené výhradne pre 
smartfóny sa na tabletoch nezobrazia (napríklad blokovanie posledného volajúceho).

Malé aktualizácie Malé aktualizácie zabezpečia vždy aktuálnu ochranu bez prerušenia alebo spomalenia.

Nové rozhranie Navrhnuté ako doplnok rozhrania systému Android. Všetky bezpečnostné funkcie budete mať tak 
priamo pod palcom. Dostanete správu o všetkých dôležitých udalostiach a môžete tak zostať bezpečne 
pripojení.


