


Fiți mai protejați pe internet

Protejați-vă Mac-ul împotriva programelor de tip malware, precum și împotriva amenințărilor direcționate pentru Windows și Linux. Stați 
departe de toate tipurile de cod malițios, inclusiv viruși, viermi și programe spion.

Antivirus și Antispyware Elimină toate tipurile de amenințări, inclusiv viruși, viermi și spyware.

Tehnologia ESET LiveGrid®: realizează o listă albă a fișierelor în condiții de siguranță în funcție baza de date 
cu privire la reputația fișierelor din cloud.

Anti-Phishing Vă protejează de încercările de a obține informații delicate, cum ar fi numele de utilizator, parolele sau 
detaliile cardului bancar și ale cărților de credit, prin intermediul unor site-uri false care mascate sub forma 
unor site-uri de încredere.

Control pentru mediile 
amovibile

Vă permite să dezactivați accesul la mediile de stocare detașabile (CD-ROM, FireWire, USB, dispozitive iOS 
și altele)

Permite împiedicarea copierii neautorizate a datelor dvs. private pe un dispozitiv extern

Scanare automată pentru 
medii de stocare detașabile

Scanează dispozitivele și suporturile media pentru identificarea de coduri malware imediat după inserare

Opțiunile de scanare includ Scanare / Fără acțiune / Configurare / Amintiți-vă această acțiune

Scanare web și e-mail Scanează site-urile web (HTTP) în timp ce navigați și verifică toate e-mailurile primite (POP3 / IMAP) pentru 
viruși și alte amenințări

Protecție multi-platformă Oprește răspândirea malware-ului de la dispozitivele Mac la endpoint-urile Windows și invers

Împiedică Mac-ul să se transforme într-o platformă de atac pentru amenințările vizate de Windows sau 
Linux

ESET® Cyber Security oferă protecție rapidă 
și puternică pentru Mac-ul dvs., ajutându-
vă să vă bucurați de o tehnologie mai 
sigură. Pe Internet, datele dvs. personale 
sunt protejate împotriva furtului cu funcția 
Anti-Phishing. Soluția este concepută să 
se ocupe de securitatea dvs., fără a vă 
îngreuna activitatea - impactul redus asupra 
sistemului din partea produsului ESET Cyber   
Security are grijă de acest lucru. 
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Bucurați-vă de puterea completă a Mac-ului dvs. 

Protecție care lasă mai multă putere pentru programele pe care le folosiți zilnic. Lucrați, jucați și răsfoiți pe Internet fără încetiniri.
Profitați de o serie de funcționalități de securitate pentru a rămâne online și deconectat de la o sursă de curent mai mult timp și pentru a vă 
bucura de multimedia fără ferestre pop-up. 

Impact redus asupra 
sistemului

ESET Cyber   Security menține performanțele ridicate ale computerului și prelungește durata de viață a 
hardware-ului.

Mod de prezentare Nu există ferestre pop-up care să vă întrerupă în timpul prezentărilor, clipurilor video sau în timp ce rulați 
alte aplicații full-screen.

Ferestrele de tip pop-up sunt blocate și sarcinile programate cu privire la securitate sunt amânate - pentru a 
îmbunătăți performanța și viteza rețelei.

Actualizări rapide Actualizările de securitate ESET sunt de dimensiuni mici și se realizează în mod automat, fără a încetini 
conexiunea la internet.

Install & forget sau efectuați ajustări minore

Bucurați-vă de interfața cu care sunteți familiarizați și obțineți o protecție puternică cu setările implicite. Găsiți setările de care aveți nevoie, 
configurați cu ușurință și rulați scanările pe computer. Obțineți protecție neîntreruptă, pe măsură ce programul rulează în fundal și vă solicită 
atenția numai atunci când este necesar. 

Setări pentru utilizatori 
avansați

Oferă setări de securitate complexe pentru a se potrivi cu nevoile dvs. - de exemplu, puteți configura setarea 
timpului de scanare și dimensiunea arhivelor scanate.

Soluție One-click Status-ul protecției și toate acțiunile și instrumentele utilizate frecvent sunt accesibile din toate ecranele.

În cazul alertelor de securitate, găsiți rapid soluția cu un singur clic.

Design familiar Soluția are un design clar și un aspect familiar, așa cum sunteți obișnuiți pe dispozitivele Mac.

Vizualizarea panoului de instrumente este foarte intuitivă și transparentă, ceea ce permite navigarea rapidă.

Întreaga interfață grafică a fost special concepută pentru MacOS.

 Asistență gratuită în limba română 

Fiecare licență este însoțită de servicii de 
suport tehnic gratuit, oferite prin e-mail și 
telefon.
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