


Bucurați-vă de lumea digitală, securizată, 
cu ajutorul ultimei soluții de protecție 
antimalware, multi-stratificată ESET, 
destinată tuturor utilizatorilor de internet, 
având la baza un echilibru perfect între 
detecție, viteză și uzabilitate. La fel ca în cazul 
funcționalităților ESET, multiplu premiate, 
Antivirus și Antispyware, puteți genera și 
stoca parole ultra-securizate, simplu și ușor, 
puteți cripta dispozitivele de stocare USB, 
vă puteți proteja camera web de un abuz și 
puteți verifica securitatea router-ului Wi-Fi 
de acasă. Puteți realiza tranzacții bancare și 
plăti online în siguranță, folosind fereastra 
ESET, special securizată pentru browser și 
puteți localiza și securiza laptopul pierdut.
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Face internetul un loc mai sigur, de care să vă puteți bucura

Explorați marele spațiu online, protejați de tehnologia premiată de detecție ESET NOD32. Peste 100 de milioane de utilizatori din întreaga lume se 
încred în tehnologia ESET pentru a detecta și neutraliza toate tipurile de amenințări digitale, inclusiv viruși, rootkit-uri, viermi și spyware. Soluția 
protejează de asemenea și împotriva tehnicilor care încearcă să se eschiveze de la detectare și blochează atacurile și exploit-urile persistente.

Antivirus și Antispyware Oferă o protecție proactivă împotriva tuturor tipurilor de amenințări online și offline și previne răspândirea 
malware-ului către alți utilizatori.

Exploit Blocker Blochează atacurile special proiectate să se sustragă detecției antivirus și elimină amenințările de tip lockscreen 
sau ransomware. 
Protejează împotriva atacurilor derulate la nivelul browserelor web, cititoarelor PDF sau altor aplicații, incluzând 
și software-ul bazat pe Java.

Scanner Avansat de Memorie Permite o detectare îmbunătățită a codurilor malware persistente care utilizează mai multe nivele de criptare 
pentru a-și ascunde activitatea.

Scanare bazată pe Cloud Accelerează scanările prin adăugarea în liste de încredere a fișierelor sigure cu ajutorul ESET Live Grid® și a 
bazei de date ce conține reputația fișierelor. 
Ajută la oprirea proactivă a unui malware necunoscut, pe baza comportamentului său, prin compararea 
acestuia în sistemul nostru de identificare a reputației, bazat pe cloud.

Scanare în timpul Descărcării 
Fișierelor

Scade timpul de scanare prin verificarea unor tipuri specifice de fișiere - cum ar fi arhivele – în timpul procesului 
de descărcare.

Scanarare în Stare Idle Contribuie la performanța sistemului prin efectuarea unor scanări în profunzime atunci când computerul nu 
este utilizat. 
Ajută la detectarea unor amenințări inactive potențiale înainte ca acestea să poată provoca daune.

Sistem de prevenire a 
intruziunilor de tip Host-Based  
(HIPS)

Vă permite să personalizați în detaliu comportamentul sistemului. 
Vă oferă posibiliatea de a specifica reguli pentru regiștrii de sistem și pentru procesele active și de a ajusta 
preferințele dumneavoastră de securitate

Protecție Împotriva Atacurilor 
Bazate pe Script

Detectează atacurile bazate pe scripturi malițioase ce încearcă să exploateze Windows PowerShell. Detectează 
de asemenea codurile malware JavaScript care pot ataca prin browserul dumneavoastră. Motoarele de căutare 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer și Microsoft Edge sunt suportate

Bucurați-vă de puterea completă a calculatorului

Lăsând mai multă putere de calcul disponibilă pentru programele pe care le utilizați zilnic, ESET Internet Security  10 vă permite să vă jucați, să lucrați 
și să navigați pe internet fără încetiniri. Stați conectați online mai mult cu modulul de economisire a bateriei și profitați de jocuri fără a fi distrași de 
pop-up-uri.

Impact Redus Asupra 
Resurselor

Menține o performanță ridicată și extinde durata de viață a hardware-ului. 
Se potrivește oricărui tip de mediu de sistem. 
Salvează lățimea de bandă de internet, prin pachetele de actualizare extrem de mici.

Mod Gamer ESET Internet Security acomută automat în mod silențios atunci când un program este rulat în full-screen. 
Actualizările de sistem și notificările sunt amânate pentru a salva resurse pentru jocuri, clipuri video, poze sau 
prezentări.

Suport Computere Portabile Amână ferestrele de tip pop-up, actualizările și activitățile cu impact mare asupra resurselor pentru a conserva 
autonomia sistemului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți concentra pe jocuri sau pe filme.



Vă protejează viața privată

Bucurați-vă de conexiuni mai sigure și rămâneți în siguranță în timp ce efectuați plăți online și operațiuni de online banking. Protejați-vă camera web și router-ul Wi-Fi 
de acasă împotriva intrușilor și protejați-vă datele private de ransomware. Stocați în siguranță, generați și completați în mod implicit parolele și criptați fișierele și mediile 
detașabile (cheile USB) pentru a vă proteja confidențialitatea. 

Secure Data Vă permite să criptați fișiere și dispozitivele de stocare mobile (de exemplu, USB keys) pentru o protecție ultra-sigură a datelor. 
Vă protejează împotriva furtului de date în cazul USB-keys sau în cazul pierderii laptopului și permite o colaborarea și un schimb de 
date sigure.

Password Manager Folosește criptarea AES-256 – standardul de top mondial, fiind utilizat de către armată – pentru a stoca și pentru a completa in 
mod implicit toate parolele. Tot ce trebuie să vă amintiți este parola master. Poate genera, de asemenea și stoca parole noi foarte 
puternice, de fiecare dată când aveți nevoie.

Scut Ransomware Blochează codurile malware care încearcă să vă blocheze datele personale, pentru a vă solicita apoi plata unei “răscumpărări” pentru 
a le putea debloca.

Protecția Camerei Web Monitorizează în mod constant toate procesele și aplicațiile care rulează pe calculator, pentru a vedea care dintre acestea dorește să 
vă utilizeze camera web. 
Soluția vă avertizează la orice tentativă de accesare a camerei dvs. web și vă permite blocarea acestora.

Protecția Rețelei de Acasă Pregătiți-vă pentru Internetul Obiectelor (IoT) cu acest modul de protecție suplimentar pentru router-ul dvs. Wi-Fi de acasă. Vă 
permite să testați router-ul de acasă pentru vulnerabilități, cum ar fi o parolă slabă sau un firmware neactualizat și vă oferă opțiuni 
pentru remediere. De asemenea, vă oferă o listă ușor de accesat ce cuprinde dispozitivele conectate, fiind clasificate în funcție de tipul 
acestora (de exemplu, smartphone, IoT, etc), pentru a vă arăta cine este conectat.

Firewall Personal Împiedică accesul neautorizat la calculator și utilizarea frauduloasă a datelor personale

Protecție Împotriva Atacurilor 
de Rețea

în plus față de Personal Firewall, vă protejează în mod automat computerul de traficul de rețea malițios, blocând amenințările 
descoperite cu ajutorul tiaparelor de trafic periculoase.

Protecție Plăți Online & 
Internet Banking    

Dispune de un browser securizat special prin care puteți plăti online în condiții de siguranță. 
Vă protejează în mod automat pe site-urile de internet banking 
Criptează comunicarea între tastatură și browser, pentru tranzacții mai sigure. Vă protejează de keyloggers.

Protecție Botnet Adaugă un strat suplimentar de securitate care protejează împotriva malware-ului de tip botnet - împiedicând computerul să fie 
utilizat în mod abuziv pentru spam și atacuri de rețea.
Beneficiați de un nou tip de detecție datorită rețelei de Semnături, blocând și mai rapid traficului rău intenționat.

Anti-Phishing Vă protejează identitatea și bunurile virtuale în fața încercărilor site-urilor false de subtilizare a informațiilor sensibile, cum ar fi 
numele de utilizator, parola, credențialele și detaliile financiar-bancare.

Rețea Out-of-Home AVă avertizează atunci când vă conectați la o rețea necunoscută și vă solicită să comutați pe modului de Protecție Strictă. 
Vă face dispozitivul să apară invizibil celelalte computere conectate la aceeași rețea.

Controlul Dispozitivelor Vă permite sa preveniți copierea datelor private, de către persoane neautorizate, pe dispozitive externe. 
Vă permite să blocați mediile de stocare– CD-uri, DVD-uri, stickuri uSB sau alte dispozitive de stocare 
Puteți împiedica integrarea unor dispozitive externe prin Bluetooth, FireWire și prin porturi paralele sau în serie.

Antispam Vă menține la distanță mesajele nedorite pentru a nu se aduna în căsuța dvs. poștală.

 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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Țineți copii în siguranță pe internet

Arătați copiilor latura bună a internetului cu ajutorul controlului parental, prevenind expunerea lor la un conținut online ofensator. 
Blocați mai mult de 20 de categorii de site-uri sau adăugați liste individuale pe lista celor nepermise.

Control Parental Vă oferă opțiunea de a alege din categorii predefinite, în funție de vârsta copiilor dumneavoastră. 
Vă permite să setați o parolă pentru a proteja setările împotriva unor modificări precum prevenirea dezinstalării 
neautorizate de produs.

Install & forget , sau personalizați în funcție de preferințe

Oferind potecție de top încă de la bun început cu setările de bază, ESET Smart Security 9 vă menține informat în legătură cu posibilele probleme de 
securitate, afișându-le direct în meniul principal. Atractiva interfață pentru utilizatori este proiectată să vă lase să setați în mod facil toate sarcinile de 
rutină. În plus, puteți ajusta profilul dvs. de securitate cu mai mult de 150 de setări detaliate.

Soluție One-click Vă lasă să vizualizați de pe toate ecranele status-ul protecției și să accesați cele mai utilizate instrumente. Oferă soluții 
one-click, ușor de înțeles pentru potențialele probleme.

Actualizări de produs fluente Beneficiați de noile tehnologii de protecție, imediat cum devin disponibile, pentru un nivel ridicat de securitate.

Setări pentru utilizatori 
avansați

Oferă setări de securitate în profunzime pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. 
Vă permite să definiți nivelul de profunzime maxim al scanării, timpul de scanare, dimensiunea fișierelor și arhivelor 
scanate și multe altele.

ESET SysInspector® Un instrument avansat de diagnosticare ce surprinde informații esențiale de la sistem pentru a putea rezolva o gamă 
largă de probleme de securitate și compatibilitate.

Anti-Theft – Rămâneți în siguranță urmărind și localizând calculatorul 
pierdut sau furat

Protejați-vă laptopul în cazul în care acesta se pierde sau este furat și creșteți șansele de-al recupera. Creați un cont my.eset.com pentru a vă permite să 
vă protejați dispozitiv în cazul în care acesta dispare.

Urmărire a localizării Vă permite să marcați ca dispărut dispozitivul dumneavoastră prin intermediul interfeței web ESET® Anti-Theft pe 
my.eset.com pentru a iniția monitorizarea automată 
Afișează poziționarea pe hartă bazată pe rețelele Wi-Fi din proximitate, atunci când calculatorul se conectează 
Vă permite să accesați informația colectată prin ESET Anti-Theft pe my.eset.com

Urmărirea activității 
laptopului

Vă permite să urmăriți hoții prin intrmediul camerei web încoroprate în laptopul dvs. 
Înregistrează instantanee ale ecranului laptopului dispărut. 
Salvează toate pozele și instantaneele pe intefața web my.eset.com.

Optimizare anti-furt Vă permite să configurați Anti-Theft pentru o protecție maxima a dispozitivului dumneavoastră. 
Simplifică modul de setare pentru conectarea automată a Windows-ului și parolele de cont ale sistemului de operare. 
Vă ajută să creșteți nivelul de securitate prin solicitarea modificării setărilor cheie ale sistemului.

Mesagerie de tip One-Way Pe my.eset.com, creați un mesaj care să fie afișat pe dispozitivul dispărut - pentru a crește șansele de recuperare.


