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ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

•	 Přenosné	bezpečnostní	řešení
•	 Silné	šifrování	dat
•	 Spolehlivé	mazání	dat
•	 Excelentní	detekce	virů
•	 Rychlá	odezva	na	hrozby
•	 Virová	karanténa
•	 Reporting	událostí

Bezpečný přenos dat

TrustPort	USB	Antivirus	je	mobilní	řešení	pro	bezpečný	přenos	dat	na	
přenosných	paměťových	médiích	jako	jsou	například	flash	disky	nebo	
paměťové	karty.	Zabraňuje	kopírování	škodlivých	kódů	na	paměťová	
média.

Skenování počítače
	

Program	 spouští	 antivirové	 testy	 na	 jakémkoliv	 hostujícím	 počítači.	
Umožňuje	 šifrování	 složek	 proti	 neautorizovanému	přístupu	 a	 nabízí	
spolehlivé	 mazání	 citlivých	 dat.	 Funkce	 obsahují	 mimo	 jiné	 trvalou	
ochranu	médií	a	skenování	jakéhokoliv	počítače.

Automatické aktualizace
	

Databáze	virů	je	pravidelně	aktualizována,	což	znamená,	že	je	aplikace	
vždy	připravena	chránit	před	novými	hrozbami.	Každý	den	se	v	databázi	
objevuje	 nespočet	 nových	 vzorků.	 Díky	 tomu	 je	 antivirus	 připraven	
chránit	vaše	přenosná	média.	

ANTIVIRUS USB
 SPhERE

BeZPečNOST DAT
KDeKOLIV A KDyKOLIV
Dokumenty,	 fotky,	 videa	 nebo	 jiné	
soubory,	 které	 jste	 si	 uložily	 na	 své	
přenosné	 médium,	 se	 mohou	 dostat	
do	 špatných	 rukou.	 Při	 práci	 na	 více	
počítačích	 se	 navíc	 mohou	 virové	
infekce	 snadno	 přenést	 na	 flash	
disk.	 Vyberte	 si	 řešení,	 které	 bude	
spolehlivě	 chránit	 vaše	 přenosné	
médium	proti	škodlivým	kódům	a	proti	
neautorizovanému	 čtení	 souborů.	
Vyberte	 si	 	 TrustPort	 Antivirus	 USB	
Sphere.



ANTIVIROVÁ OCHRANA
Jakmile	 je	 paměťové	 médium	 připojeno	 k	 počítači,	
rezidentní	ochrana	se	aktivuje.	To	zabraňuje	ukládání	
škodlivých	 kódů	 na	 dané	 médium.	 Takže	 už	 se	
nemusíte	 bát	 použít	 své	 paměťové	 médium	 ani	 na	
počítačích,	u	kterých	neznáte	 jejich	úroveň	ochrany	
(např.	v	kavárnách).

SKeNOVÁNÍ NA VyžÁDÁNÍ
Podle	vašich	potřeb	si	můžete	spustit	 také	kontrolu	
počítače,	 na	 kterém	 zrovna	 pracujete.	 Pokud	 je	
škodlivý	 kód	 nalezen,	 je	 daný	 soubor	 přejmenován,	
přesunut	do	karantény	nebo	smazán	v	závislosti	na	
nastavení.	

šIfROVANÁ DATA
Program	umožňuje	uložení	citlivých	dat	v	šifrovaném	
archivu	 USB	 disku	 nebo	 paměťové	 karty.	 Vytvoření	
a	 vytažení	 dat,	 jejich	 vkládání	 	 a	mazání	 je	 čistě	 na	
vašem	rozhodnutí	v	rámci	intuitivního	rozhraní.	

BeZPečNé mAZÁNÍ
Je	 důležité	mazat	 citlivá	 a	 utajená	 data	 tak,	 aby	 je	
nikdo	jiný	již	nemohl	zobrazit.	Pro	tyto	účely	program	
umožňuje	bezpečné	mazání	ve	 formě	opakovaného	
přepisu	 neužívaných	 dat.	 Vybrat	 si	 můžete	 z	 osmi	
úrovní	bezpečnosti	smazání.	

UNIVeRZÁLNÍ POUžITÍ
Program	 není	 instalován	 na	 disku	 počítače,	 ale	
na	 odděleném	 paměťovém	 médiu.	 Tímto	 médiem	
může	 být	 například	 USB	 disk	 nebo	 paměťová	 karta	
v	jakémkoliv	formátu.

SySTémOVé POžADAVKy
Intel®	Pentium	IV	processor	nebo	kompatibilní
512	MB	RAM
300	 MB	 volného	 místa	 na	 daném	 paměťovém	
médiu

PODPOROVANé OPeRAčNÍ SySTémy
•	 Windows	10,	8,	7
•	 Windows	Vista
•	 Windows	XP

jAZyKOVé VARIANTy
Angličtina,	 čeština,	 čínština,	 dánština,	
francouzština,	 holandština,	 italština,	 japonština,	
maďarština,	 němčina,	 polština,	 portugalština,	
ruština,	španělština,	turečtina,	ukrajinština.

mOžNOSTI LICeNCe
•	 1	zařízení

POZNÁmKA
Tento	 software	 je	 také	 součástí	 následujících	
produktů:	 TrustPort	 Internet	 Security	 a	 TrustPort	
Total	Protection.	
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