INFORMACJA O PRODUKCIE

G DATA
INTERNET SECURITY
2 PC + 2 ANDROID
WSZECHSTRONNA OCHRONA PRZED WIRUSAMI
I HAKERAMI DLA WINDOWS® I ANDROID™
Już od 30 lat prowadzimy badania nad dynamicznym sektorem branży IT jakim są wirusy
i cyfrowe bezpieczeństwo. Efektem tych prac
jest inteligentne oprogramowanie antywirusowe, które wielokrotnie udowadniało
swoją wartość zdobywając laury i wyróżnienia
niezależnych organizacji testujących.
Unijna organizacja IPACSO uznała naszą firmę
za najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo

w branży bezpieczeństwa IT w 2014. Nagroda
została przyznana za szybką reakcje na najnowsze pojawiające się zagrożenia.
Użytkownicy G DATA są przekonani o najwyższej jakości rozwiązań z Niemiec – prawie 90%
z naszych obecnych klientów zdecyduje się na
ponowny zakup oprogramowania G DATA.*

WSZECHSTRONNA OCHRONA
DLA TWOJEGO KOMPUTERA
Najlepsza ochrona przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem dowiedziona
w niezależnych testach
Bankguard dla bezpiecznej bankowości i zakupów online
Ochrona poczty dla bezpiecznej korespondencji mailowej
Exploit protection zatrzymuje szkodliwe pliki wykorzystujące luki bezpieczeństwa
w oprogramowaniu
G DATA USB KEYBOARD GUARD zapewnia ochronę przed zmanipulowanymi napędami
USB
Firewall chroniący przed atakami hakerów

Antywirusy G DATA zdumiewają użytkowników łatwą instalacją, intuicyjnym interfejsem
oraz najwyższym poziomem wykrywalności
zagrożeń. To gwarancja bezproblemowego
korzystania z bankowości, zakupów oraz najlepsza ochrona poczty i prywatnych danych.
Wszystkie licencję mogą zostać w dowolnym
momencie rozbudowane przez użytkownika
do wyższej wersji lub rozszerzone o większą
ilość stanowisk. Każdy klient G DATA otrzymuje więc ochronę odpowiednią do swoich
potrzeb.
A jeśli dopadną Cię wątpliwości lub kłopoty,
nasz wykwalifikowany zespół inżynierów
wsparcia technicznego jest do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.**

AntiSpam - stop reklamom i wiadomościom wyłudzającym dane dostępowe
Kontrola rodzicielska umożliwia blokowanie nieodpowiednich stron internetowych
oraz zarządzenie czasem dostępu do komputera
Profesjonalna polskojęzyczna pomoc techniczna

TWOJE URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID™
BEZPIECZNE GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ
Kontrola rodzicielska umożliwia kompleksowy dozór poczynań Twojego dziecka na
tablecie lub smartfonie
Panel Action Center do zarządzania wszystkimi chronionymi urządzeniami
- https://ac.gdata.de
Moduł antykradzieżowy - możliwość zdalnego kasowanie danych, blokady lub lokalizacji urządzenia
Ochrona dostępu do aplikacji hasłem pozwala na kontrolowanie działań osób trzecich
korzystających z urządzenia
Funkcja ukrywania wybranych kontaktów, historii ich połączeń i wiadomości
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
Antiphishing – ochrona przed wyłudzeniem danych podczas korzystania z sieci
Obrona przed groźnymi aplikacjami - program sprawdza uprawnienia nadawane
instalowanym narzędziom
Filtr połączeń i wiadomości SMS - blokowanie rozmów przychodzących i wychodzących z konkretnych numerów lub ich zakresów

Wymagania
Windows 10 / 8.x / 8 / 7:
min. 1 GB RAM (32-bit), min. 2 GB RAM (64-bit)
Windows Vista (od SP2):
min. 1 GB RAM (32-bit / 64-bit)
Windows XP (od SP3):
min. 1 GB RAM (32-bit)
Android 2.3 lub nowszym,
21 MB wolnej pamięci.
* Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej
grupie 514 klientów w okresie 11/2012-01/2013.
** Pomoc w jęz. polskim świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00. W pozostałych
godzinach i dniach pomoc techniczna udzielana jest
w języku angielskim przez międzynarodowy dział
Pomocy Technicznej G DATA.
*** „Najlepsza wykrywalność wirusów” w każdym
teście porównawczym organizacji Stiftung Warentest
w latach 2005-2014. Testowany produkt: G DATA
INTERNET SECURITY.

Więcej informacji na www.gdata.pl
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