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Veiliger op het internet
ESET Cyber Security Pro 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 repuatiedatabase 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

Houd kinderen veilig op het internet
Toon uw kinderen alleen de goede kant van het internet en voorkom dat ze worden blootgesteld aan mogelijk aanstootgevende inhoud. Blokkeer meer dan 20 website categorieën en
voeg ze, indien nodig, toe aan de zwarte lijst.
Ouderlijk toezicht

Stel website categorieën in op basis van toelaten/blokkeren en witte/zwarte lijst specificaties
Kies vooraf gedefinieerde categorieën volgens de leeftijd van uw kinderen
Krijg een volledig overzicht van: bezochte pagina’s, categorieën, datums en tijden

Geniet van de volle kracht van uw computer
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

Datasheet

Houd uw privégegevens beschermd tegen identiteit diefstal
Stop hackers die misbruik maken van uw wachtwoorden en bankgegevens. Blijf onzichtbaar voor andere gebruikers in openbare Wi-Fi netwerken en beschermd tegen het kopiëren van
privégegevens.
Persoonlijke firewall

Definieer eenvoudig verschillende profielen met verschillende instellingen met behulp van het Firewall Manager-venster
Kies de striktheid van firewall bescherming met vooraf gedefinieerde profielen: Openbaar / Thuis / Bedrijf
Blokkeer of sta alle inkomende en uitgaande verbindingen van geselecteerde toepassingen, diensten of poortnummers toe
Blokkeer of sta alle verbindingen op hetzelfde netwerk toe. Dit bevat ook verbindingen naar een enkele computer op basis van
een IP-adres, naam of domeinnaam
Sluit IP-adressen uit die geblokkeerd worden door de firewall

Verwisselbare Media Controle

Blokkeer onbekende CD’s, DVD’s, USB-sticks, Firewire, iOS apparaten en andere media
Voorkom het onbevoegd kopiëren van uw persoonlijke gegevens naar externe apparaten

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 dat u van uw Mac gewend bent
Grafische interface is specifiek ontworpen voor Mac OS X

bewezen bescherming van antivirus pionier
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