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bewezen bescherming van antivirus pionier

Datasheet

Veiliger op het internet
ESET Cyber Security voegt lagen van bescherming toe voor uw Mac, zodat u kunt genieten van veiligere technologie. Het voorkomt dat uw Mac een aanvalsplatform wordt voor 
aanvallen voor Windows en Linux gerichte bedreigingen, door het elimineren van alle vormen van malware, zoals virussen, wormen en spyware. Met behulp van door de tijd heen geteste 
detectietechnologie van de makers van de legendarische NOD32 Antivirus kunt u zonder zorgen uw gegevens delen.

Antivirus en Antispyware Verwijdert alle soorten bedreigingen, zoals virussen, wormen en spyware met cloud-aangedreven scannen

Cloud-powered scanning: het whitelisten van veilige bestanden, gebaseerd op de reputatiedatabase in de cloud 

Automatische scan van verwisselbare media Geeft u de mogelijkheid om toegang tot verwisselbare media (CD-ROM, FireWire, USB, iOS apparaten) te blokkeren  

Geeft u de mogelijkheid om ongeautoriseerd kopiëren van uw persoonlijke bestanden naar externe apparaten te voorkomen

Web en e-mail scannen Scant websites (HTTP) terwijl u surft en controleert alle inkomende e-mails (POP3 / IMAP) op virussen en andere bedreigingen

Beveiliging voor alle platformen Stopt het verspreiden van malware van Mac naar Windows computers en vice versa

Voorkomt dat uw Mac een aanvalsplatform voor Windows en Linux gerichte bedreigingen wordt

Geniet van de volle kracht van uw Mac
Houd meer kracht over voor programma’s die u dagelijks gebruikt. ESET laat u spelen en werken zonder vertragingen. Blijf langer online met de batterij besparende modus en 
gamen zonder storende pop-ups.

Lage systeembelasting ESET Cyber Security Pro behoudt hoge prestaties en verlengt de levensduur van de hardware

Presentatie modus Geen storende pop-ups tijdens presentaties, video’s of andere full-screen applicaties voor maximale prestaties

Snelle updates ESET beveiligingsupdates zijn klein, automatisch en leveren geen vertraging voor uw internetverbinding

Installeer en vergeet of optimaliseer naar eigen voorkeur
Geniet van de bekende interface en krachtige bescherming met de standaardinstellingen. Vind snel de instellingen die u nodig heeft en stem uw beveiligingsprofiel eenvoudig in.  
U geniet van een ononderbroken bescherming, waarbij het programma op de achtergrond zijn werk doet. 

Instellingen voor geavanceerde gebruikers Diepgaande beveiligingsinstellingen passend bij uw voorkeuren en wensen

1 Klik - oplossing Beschermingsstatus, veelgebruikte acties en instrumenten zijn toegankelijk vanuit alle schermen

In geval van een beveiligingsmelding vindt u de oplossing in 1 klik

Mac ontwerp en gevoel Het deelvenster Gereedschappen is zeer intuïtief en transparant, zodat u snel kunt navigeren

Vertrouwd design en ontwerp zoals u van uw Mac gewend bent

Grafische interface is specifiek ontworpen voor Mac OS X


