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Robíme pre vás internet bezpečnejším
Objavujte nekonečný svet internetu chránení oceňovanou technológiou pokročilej detekcie. Pridajte sa k viac ako 100 miliónom
používateľov z celého sveta, ktorých každodenne chránime pred digitálnymi hrozbami, ako sú vírusy, červy či spyware. Zároveň vás naša
technológia chráni aj pred hrozbami, ktoré sa vyhýbajú detekcii, a blokuje cielené útoky a pokusy o zneužitie vášho systému.

Užívajte si digitálny život zabezpečený
internetovou ochranou s rekordným
počtom za sebou nasledujúcich ocenení
Virus Bulletin VB100. ESET Smart
Security 8 vás chráni online aj offline.
Teraz navyše zahŕňa aj Anti-Theft, vďaka
ktorému dokážete nájsť váš stratený alebo
ukradnutý laptop a taktiež ochranu pred
botnetmi, ktorá váš systém chráni pred
pokusmi o napadnutie.
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Antivírus a Antispyware

Poskytujú proaktívnu ochranu pred viacerými druhmi online a offline hrozieb a zabraňujú ich
rozširovaniu na iných používateľov.

Exploit Blocker

Blokuje útoky, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa vyhýbali antivírusovej detekcii.
Eliminuje nechcené lockscreeny a ransomware hrozby.
Chráni pred útokmi zameriavajúcimi sa na internetový prehliadač, PDF čítačky a iné aplikácie vrátane
softvéru založeného na Jave.

vylepšené

Pokročilá kontrola pamäte

Vylepšuje detekciu hrozieb, ktoré sa skrývajú pod viacerými vrstvami šifrovania.

Skenovanie s podporou cloudu

Zrýchľuje skenovanie pomocou vytvárania zoznamu bezpečných súborov na základe našej reputačnej
databázy ESET Live Grid®.

Skenovanie počas sťahovania
súborov

Skracuje skenovací čas tým, že niektoré typy súborov, napríklad archívy a aktualizácie, skenuje už počas
sťahovania.

Host-based Intrusion
Prevention System (HIPS)

Poskytuje nástroj na úpravu pravidiel pre systémové registre, procesy a programy.
Umožní vám vyladiť si systém do posledného detailu.

Skenovanie počas nečinnosti
systému

Zlepšuje výkon tým, že vykonáva hĺbkovú kontrolu počas nečinnosti systému.
Pomáha detegovať potenciálne neaktívne hrozby skôr, ako môžu spôsobiť škodu.

ESET Social Media Scanner
Rozšírte s našou aplikáciou svoju bezpečnosť aj na Facebook a Twitter. Dá vám kontrolu nad vaším digitálnym súkromím. Rýchlo
a jednoducho tak môžete skryť to, o čo sa deliť nechcete. Na Facebooku chráni vašu časovú os, správy, novinky či dokonca časové osi
vašich priateľov. Ak používate Twitter, ochráni váš profil a príspevky.

Anti-Theft – nájdite a získajte späť stratený laptop
Chráňte svoj laptop pre prípad straty alebo krádeže a zvýšte šancu získať ho späť. Ak chcete mať svoje zariadenie vždy pod kontrolou, stačí si
vytvoriť účet na my.eset.com.
Zisťovanie polohy

Na my.eset.com môžete svoje zariadenie označiť za stratené alebo ukradnuté a spustiť jeho
automatické sledovanie.
Ukazuje pozíciu na mape na základe Wi-Fi sietí v okolí, keď je zariadenie online.
Informácie získané prostredníctvom ESET Anti-Theft si môžete pozrieť na my.eset.com.

Sledovanie aktivity na laptope

Umožňuje vám sledovať zlodejov cez vstavanú kameru vášho laptopu.
Zbiera náhľady obrazovky z vášho ukradnutého alebo strateného laptopu.
Všetky fotky a náhľady sa ukladajú do vášho účtu na my.eset.com.

Optimalizácia Anti-Theft

Umožňuje vám nastaviť Anti-Theft tak, aby bolo vaše zariadenie čo najviac chránené.
Uľahčuje nastavenie hesiel a prihlasovanie do systému Windows.
Pomáha vám zvýšiť bezpečnost tým, že vás vyzve na zmenu kľúčových systémových nastavení.

Jednosmerné posielanie správ

Možnosť zasielania správ na obrazovku vášho nezvestného laptopu – zvyšuje šancu na jeho
prinavrátenie.

Ochráňte vaše osobné dáta pred krádežou identity
Užívajte si bezpečnejší internet, buďte pre hackerov neviditeľní na verejných sieťach a ochráňte svoje dáta pred neoprávneným skopírovaním na
USB médiá.
Personálny firewall
Ochrana pred botnetmi

Zamedzí nepovolaným používateľom prístup do vášho počítača a ochráni tak vaše dáta.
NOVINKA

Úplne nová technológia, ktorá váš počítač chráni pred malvérom, ktorý by z neho útočil na ďalšie
zariadenia v sieti.

Štít zraniteľností

Chráni sieťovú komunikáciu tým, že blokuje útoky zamerané na zraniteľné miesta v sieti.

Anti-Phishing

Chráni vás pred pokusmi získať citlivé údaje ako používateľské mená, heslá alebo detaily bankových
a kreditných kariet prostredníctvom falošných webových stránok, ktoré sa tvária ako dôveryhodné.

Detekcia dôveryhodných zón

Upozorní vás, ak sa pripájate k neznámej sieti, a ponúkne prepnutie do prísneho režimu.
Zneviditeľní vás pred ostatnými počítačmi v sieti.

Správa zariadení

Zabraňuje nepovolenému kopírovaniu vašich dát na neznáme zariadenia.
Umožňuje blokovať CD, DVD, USB a iné vymeniteľné médiá a úložné zariadenia.
Umožňuje blokovať zariadenia, ktoré sa pripájajú cez Bluetooth, Firewire a sériový alebo paralelný port.

Antispam

Filtruje nechcené správy vo vašej schránke tak, aby sa k vám dostala len tá pošta, ktorá sa vás týka.
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Doprajte deťom bezpečnejší internet
Naša Rodičovská kontrola vám dáva nástroje na to, aby ste svojim deťom mohli ukázať len tú dobrú stranu internetu bez toho, aby ste museli mať
obavy, že budú vystavené potenciálne nebezpečnému obsahu. Blokovať môžete viac než 20 kategórií stránok, alebo priamo zakázať prístup ku
konkrétnym stránkam.
Rodičovská kontrola

Umožňuje výber z kategórií stránok podľa veku vašich detí.
Umožňuje nastaviť heslo na ochranu pred modifikáciou nastavení a nechceným odinštalovaním.

Užite si počítač naplno
Šetrí energiu pre programy, ktoré dennodenne využívate, vďaka čomu sa môžete hrať, pracovať a surfovať po internete bez zbytočného spomalenia.
Neviažte sa na zdroj elektriny a zostaňte online ešte dlhšie s módom pre šetrenie batérie a vychutnajte si hry bez rušivých pop-upov.
Nízka záťaž systému

Udržuje stabilný výkon vášho hardvéru a predlžuje jeho životnosť.
Vďaka nízkej záťaži systému pracuje v akomkoľvek systémovom prostredí.
Vďaka extrémne malým aktualizačným balíkom zbytočne nezaťažuje vaše internetové pripojenie.

Hráčsky mód

Ak je nejaký program spustený v režime celej obrazovky, ESET Smart Security 8 sa automaticky prepne
do tichého režimu.
Všetky pop-up okná, aktualizácie a iné zaťažujúce aktivity sú odložené. Šetria sa tak systémové zdroje
pre hry a iné aktivity spustené v režime celej obrazovky (video, fotogaléria, prezentácie).

Podpora prenosných počítačov Presúva na neskôr všetko, čo nevyžaduje zásah používateľa. Môžete tak zostať dlhšie online, ak ste
pripojení len k batérii.

Nainštalujte a nechajte tak, alebo vylaďte každý detail
Naše riešenia prinášajú špičkovú ochranu od momentu inštalácie vďaka optimalizovaným, predpripraveným nastaveniam. ESET Smart Security 8
vám dáva kontrolu nad systémom – informuje vás o potenciálnych problémoch a hrozbách a ponúka vám možné kroky k náprave. Prehľadné
používateľské prostredie je navrhnuté tak, aby ste mohli jednoducho a rýchlo nastaviť a spustiť skenovanie. Svoj bezpečnostný profil môžete vyladiť
s viac ako 150 detailnými nastaveniami.
Riešenie na jeden klik

Prehľad stavu zabezpečenia a všetky často používané nástroje sú ľahko dostupné z celého
používateľského rozhrania.
V prípade bezpečnostného problému nájdete riešenie jedným klikom.

Nastavenia pre pokročilých

Ponúka hĺbkové bezpečnostné nastavenia aj pre tých najnáročnejších používateľov.
Prináša možnosť definovať hĺbku skenovania, maximálny čas kontroly a veľkosť skenovaných súborov,
archívov a mnohé ďalšie parametre.

ESET SysInspector®

Pokročilý diagnostický nástroj poskytujúci dôležité informácie o systéme, vďaka ktorému sa dajú zistiť
problémy bezpečnosti a kompatibility.

