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Link do produktu: https://softtechnika.pl/g-data-internet-security-2pc-2-android-p-87.html

G DATA Internet
Security 2PC + 2
Android
Cena

99,00 zł

Cena poprzednia

147,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

G DATA

Rodzaj licencji

ESD

Opis produktu
G DATA INTERNET SECURITY wykorzystuje najnowszą technologię CloseGap™, która zapewnia maksymalną ochronę Twojego komputera.
Dzięki Active Hybrid Protection oprogramowanie G DATA reaguje na najnowsze zagrożenia z prędkością nadświetlną, a dodatkowe
zabezpieczenie w postaci G DATA INTERNET SECURITY for Android zapobiega utracie ważnych danych podczas korzystania z dobrodziejstw
mobilności.

WSZECHSTRONNA OCHRONA DLA TWOJEGO KOMPUTERA

Kompleksowa ochrona przed zagrożeniami

zaufaj antywirusom z najlepszą wykrywalnością
na rynku wykorzystującym dwie niezależne
technologie detekcji

Kontrola zachowania plików i programów

skorzystaj z proaktywnej ochrony bazującej na
chmurze dla odparcia nawet nieznanych
zagrożeń. Teraz z bezobsługowym autopilotem
dla bezproblemowej zabawy i pracy.

NOWOŚĆ AntiRansomware

ochrona przed wirusami szyfrującymi pliki i
cyberprzestępcami.
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Błyskawiczna ochrona poczty email

skanuj nawet zaszyfrowane wiadomości email już
w momencie ich odbierania.

Eliminacja luk bezpieczeństwa

odpowiednio zabezpiecz swój komputer przed
możliwością wykorzystania luk w zainstalowanym
oprogramowaniu z Exploit Protection.

Ochrona bankowości i zakupów online

technologia BankGuard oraz w pełni
konfigurowalny moduł Keylogger Protection
ochroni Cię przed nadużyciami i wyłudzaniem
danych dostępowych.

Ochrona przed zmanipulowanymi
urządzeniami USB

G DATA USB KEYBOARD GUARD zapewnia
ochronę przed napędami USB udającymi inne
urządzenia np. klawiatury.

Indywidualne zarządzanie aktualizacjami

dzięki możliwości zmiany ustawień aktualizacji
unikniesz dodatkowych kosztów związanych z
wykorzystaniem mobilnych połączeń
internetowych UMTS/ LTE.

Polskojęzyczna pomoc techniczna

profesjonalny dział wsparcia G DATA służy
pomocą w przypadku wszelkich niespodziewanych
problemów technicznych.

Firewall chroniący przed hakerami

monitoruje cały ruch sieciowy urządzenia.

Antispam

pozbądź się uciążliwego spamu oraz bez obaw
korzystaj z przeskanowanej antywirusem skrzynki
odbiorczej.

Kontrola rodzicielska

bądź pewien, że najmłodsi członkowie Twojej
rodziny nie posiadają dostępu do nieodpowiednich
stron internetowych.

NOWOŚĆ Cloud Backup

automatyczne kopie zapasowe Twoich danych w
chmurze
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ANDROID

Obrona przed niebezpiecznymi aplikacjami

G DATA sprawdza uprawnienia nadawane
instalowanym aplikacjom i ostrzega przed
nieautoryzowanym dostępem oraz funkcjami
szpiegującymi.

Ulepszony filtr połączeń głosowych i
wiadomości SMS

blokowanie połączeń przychodzących i
wychodzących. Funkcja pozwala na blokowanie
całych zakresów numerów np. numerów Premium.

Ochrona przed utratą urządzenia

w przypadku utraty sprzętu oprogramowanie
pozwala na zdalne wykasowanie danych, blokadę
urządzenia lub jego lokalizacje za pomocą
sygnału GPS.

Blokada urządzenia na wypadek zmiany
karty SIM

aplikacja wykrywa nieautoryzowaną zmianę karty,
samodzielnie blokuje urządzenie jednocześnie
powiadamiając o tym prawowitego użytkownika.

Ochrona najmłodszych

urządzenie mobilne może zostać przekazane
dzieciom bez obaw o ich bezpieczeństwo.

Zabezpieczanie aplikacji hasłem

kontrola dostępu podczas korzystania z
urządzenia przez osoby trzecie. Przykładowo
możemy ograniczyć dostęp do aplikacji sklepów
internetowych lub VOD, które generują ruch
sieciowy i mogą narazić użytkownika na
dodatkowe koszty.

Ochrona kontaktów

ukrywanie ważnych kontaktów, danych
adresowych, historii połączeń i wiadomości.

Panel Action Center

do zarządzania wszystkimi chronionymi
urządzeniami
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Okres licencjonowania: 1 rok

Wymagania Systemowe
WYMAGANIA SYSTEMOWE
Windows Vista/7/8/8.1 (32/64-bit), 1 GB RAM • Windows XP SP2 (32-bit), 512 MB RAM

URZĄDZENIA MOBILNE
(tablet lub smartfon) z systemem Android 2.1 lub nowszym, 14MB wolnej pamięci

Porównanie Wersji
Funkcje

Ochrona przed wirusami i zagrożeniami z sieci

Kontrola zachowania

Natychmiastowa ochrona Twojej poczty e-mail

Aktywna ochrona przed exploitami

Bezpieczna bankowość i zakupy online

Polskojęzyczna pomoc techniczna

Firewall chroniący przed atakami hakerów

AntiSpam

Kontrola rodzicielska
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Bezpieczne kopie zapasowe w chmurze

Kontrola urządzeń

Sejf
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