


Rămâneți în siguranță cu protecția antivirus și anti-phishing
Bucurați-vă de timpul petrecut în mediul online oriunde vă conectați, știind că sunteți protejat. Evitați site-urile malware și interferențele 
străine. Bazați-vă pe tehnologia NOD32 dovedită, pentru a vă asigura că aplicațiile pe care le descărcați sunt sigure și pentru a demasca 
aplicațiile potențial nedorite. Cu funcția Anti-Phishing, evitați site-urile false, concepute pentru a vă fura datele personale.

Scanare în timp real Asigură faptul că toate aplicațiile și comunicarea sunt scanate în vederea identificării programelor 
malware. Rămâneți protejați împotriva amenințărilor online și offline, chiar și împotriva atacurilor 
de cod USSD (un protocol utilizat de telefoanele GSM pentru a vorbi cu calculatoarele furnizorului de 
servicii).

Scanare la cerere Ori de câte ori suspectați un comportament ciudat, efectuați o scanare pe telefon. Aceasta se desfășoară 
în tăcere, în fundal, fără a întrerupe activitățile în curs. Accesați jurnalele și rezultatele scanării detaliate, 
pentru a verifica amenințările detectate.

ESET Live Grid Asigură protecția în timp real a amenințărilor emergente prin utilizarea tehnologiei de tip in-the-cloud 
pentru colectarea probelor malware de la utilizatorii de produse ESET din întreaga lume.

Detectarea aplicațiilor potențial 
nedorite

Descoperiți aplicațiile care pot dăuna prin exploatarea datelor sau a funcțiilor telefonului. Detectarea 
timpurie vă scutește de încercările de trimitere a SMS-urilor sau de efectuare de apeluri către numerele 
premium.

Funcționalități Premium

Anti-Phishing Protejează împotriva site-urilor malware care încearcă să preia informațiile dvs. sensibile - nume de 
utilizator, parole, informații bancare sau detalii despre cardurile de credit.

Permisiuni pentru aplicații Consultați nivelurile de permisiune ale tuturor aplicațiilor instalate - toate organizate pe grupuri. Aflați 
ce informații pot fi accesate pe telefonul sau pe tableta dumneavoastră.

Scanare programată Programați o scanare obișnuită pentru programele malware atunci când este oportun pentru dvs. - în 
timpul nopții, spre exemplu.

Carantină Toate amenințările detectate sunt mutate în carantină, unde nu pot face nici un rău. Puteți decide să le 
păstrați acolo, să le ștergeți sau să le eliminați.

Vă protejează atunci când navigați online 
pe telefonul mobil sau pe tabletă, precum 
și dispozitivul în sine în cazul pierderii. 
Rămâneți protejat în momentul în care 
vă conectați pe rețelele de socializare, în 
timpul cumpărăturilor online și pentru 
multe alte activități. Aveți parte de 
protecție antivirus, anti-phishing și de 
protecție anti-furt. Produsul este disponibil 
atât în   mod gratuit, cât și în varianta 
premium, cea din urmă oferind un set mai 
complex de funcționalități.



Funcționalitate anti-furt proactivă:
Controlați telefonul dispărut prin intermediul my.eset.com
Bazați-vă pe funcții atractive care vă ajută să vă protejați și să găsiți telefonul în cazul în care acesta dispare.

Funcționalități Premium

Funcționalitate Anti-Theft 
proactivă

Acționează atunci când detectează un comportament suspect. Dacă se încearcă deblocarea incorectă a ecranului (PIN, 
model, parolă) sau este introdusă o cartelă SIM neautorizată, dispozitivul este blocat și instantaneele efectuate cu 
ajutorul camerei sunt trimise automat la my.eset.com. Informațiile includ locația telefonului, adresa IP curentă, detaliile 
SIM introduse și alte date. Utilizatorul poate marca dispozitivul ca fiind dispărut la adresa my.eset.com și poate începe să 
urmărească locația sau să trimită mesaje personalizate pe ecran sau chiar să șteargă conținutul dispozitivului.

Mesaj personalizat pe ecran Trimiteți un mesaj personalizat către dispozitivul dispărut pentru a contacta persoana care a găsit dispozitivul. Mesajul 
va apărea pe ecran chiar și atunci când acesta este blocat.

Urmărirea localizării Când dispozitivul este marcat ca fiind dispărut, locația este trimisă în mod regulat pe my.eset.com și afișată pe hartă, 
ajutându-vă să-i urmăriți poziția în timp. Dacă locația dispozitivului se modifică, locația sa este trimisă la my.eset.com 
pentru o urmărire actualizată.

Instantanee realizate cu camera 
dispozitivului

Instantaneele sunt trimise în mod automat și regulat de pe camera frontală și de pe cea din spate a telefonului la 
my.eset.com, dacă dispozitivul este marcat ca fiind dispărut. Acest lucru ajută la identificarea locației sale sau a 
persoanei care l-a găsit.

Alertă pentru descărcarea
bateriei

Când dispozitivul este mai are puțină baterie, poziția sa actuală și instantaneele camerei sunt trimise automat la 
my.eset.com înainte ca acesta să se oprească.

SIM Guard Vă permite să mențineți controlul telefonului dvs. dacă acesta este dispărut. Dispozitivul dvs. va putea primi comenzi 
de la distanță chiar dacă este introdusă o cartelă SIM neautorizată. Prietenii dvs. de încredere predefiniți vor putea primi 
numărul de telefon al SIM-ului introdus, codul IMSI și codul IMEI al dispozitivului.

Optimizare Anti-Theft Optimizați interfața web a funcției Anti-furt pentru cea mai bună funcționalitate  Anti-Theft, sporind astfel șansele de a 
recupera un dispozitiv lipsă.

Funcționalități gratuite – Comenzi prin SMS
Toate funcțiile SMS activate; aceste caracteristici vă oferă un grad de control asupra telefonului lipsă prin trimiterea de SMS-uri de pe orice dispozitiv.

Blocare la distanță Vă permite să blocați telefonul de la distanță, împiedicând accesul neautorizat la toate fotografiile și e-mailurile stocate.

Localizare prin GPS Găsiți de la distanță telefonul lipsă, urmărindu-i coordonatele GPS prin utilizarea unei comenzi prin SMS la distanță.

Alarmă la distanță Vă ajută să găsiți telefonul, activând un sunet de alarmă pe dispozitivul dvs., chiar dacă acesta este setat pe modul 
silențios. În modul premium, alarma poate fi activată și prin intermediul my.eset.com

Scanați codul QR cu telefonul de 

tip smartphone pentru a descărca 
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Apelurile și mesageria dvs. au devenit mai sigure și mai comode
Nu trebuie să vă supuneți apelurilor și mesajelor nedorite. Acum aveți instrumentele și flexibilitatea pentru a bloca expeditorii nedoriți, 
când doriți.

Funcționalități Premium

Filtrare SMS și apeluri Primiți numai apelurile și mesajele pe care le doriți. Definiți expeditorul și timpul pentru primirea 
mesajelor text sau a apelurilor. Totodată, aveți opțiunea de a bloca ultimul apelant sau expeditor .

Blocare în funcție de orar Blocați apelurile și SMS-urile numai în anumite momente, permițând în același timp excepții pentru 
familie și prieteni.

Blocare apeluri/SMS-uri Blochează apelurile sau mesajele SMS de la un anumit utilizator sau de la un grup de utilizatori. Utilizați 
grupurile de contacte de pe Android - familie, prieteni, muncă - pentru a aplica reguli în funcție de  fiecare 
grup. De asemenea, puteți bloca toate apelurile de la numere ascunse.

Blocarea ultimului aplelant Blocați ultimul apelant și împiedicați apelurile viitoare de la acest număr. Este ușor, rapid și puteți pune 
capăt apelurilor nedorite pentru totdeauna.

Ușurință în utilizare și suport pentru tablete
Noua experiență de utilizare a tabletelor vă oferă acces ușor la o mulțime de funcții de securitate.

Asistență pentru tabletă Designul este receptiv la tablete. Caracteristicile disponibile numai pentru smartphone-uri rămân 
ascunse pe tablete (de exemplu, funcția de blocare a ultimului apelant).

Actualizări de dimensiuni mici Actualizările de securitate de dimensiuni mici vă asigură că aveți întotdeauna cea mai recentă protecție, 
fără a vă oprisau încetini activitatea.

O interfață nouă Conceput pentru a completa experiența dvs. pe dispozitivul ce rulează pe platforma Android, produsul 
pune toate funcțiile de securitate la îndemână. Informați-vă cu privire la toate problemele importante, 
astfel încât să puteți rămâne conectat în siguranță.


