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ZÁKLADNÍ FUNKCE
•
•
•
•
•
•

On-access skenování
On-demand skenování
Plánování úkolů
Bezpečnostní logování
Ochrana vyměnitelných médií
Tvorba záchranného bootovacího disku

Dvojitá technologie skenování
Jádro antiviru tvoří dva skenovací motory, které lze jednotlivě vypnout
či zapnout. Aby skenování probíhalo co nejrychleji, zpracovávaná data
jsou nepřerušovaně předávána z jednoho motoru na druhý.
Skenování pomocí virových signatur
Antivirus skenuje data pomocí pravidelně aktualizované virové databáze. Každý den se v databázi objevuje nespočet nových vzorků. Díky
tomu je antivirus stále připraven na nové hrozby.
Heuristické skenování
Dokonce i úplně nový malware, který ještě nebyl zahrnut do virové
databáze, může být zastaven díky použití progresivní datové analýzy.
Heuristické skenování pomáhá detekovat nové hrozby.   
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Tichá ochrana
Detekce bez kompromisů
Optimalizované rozhraní
Čtyři jednoduché profily

PŘEDNASTAVENÉ PROFILY
Uživatel nemusí mít velké znalosti práce s programy
k tomu, aby mohl nastavit TrustPort Antivirus. Může
si jednoduše zvolit jeden z přednastavených módů
ochrany, a to od „paranoid“ módu po tichý mód.

ŘEŠENÍ NALEZENÉHO MALWARE
Každý nakažený soubor je řešen automaticky nebo
manuálně v závislsti na aktuálním nastavení. Soubor
může být:
• Zcela vymazán
• Přesunut do karantény
• Neutralizován přejmenováním
• Opraven (pokud je to možné)
• Zablokován před spuštěním

aktualizace software
Jednotlivé moduly software jsou aktualizovány různě. Například, každý motor antiviru má vlastní cyklus.
K dispozici jsou automatické i manuální aktualizace.

Automatická ochrana médií
Jakékoliv vyjímatelné zařízení (např. USB drive nebo
paměťová karta) je automaticky nebo na potvrzení
uživatele skenováno na přítomnost virů. To znamená,
že všechny vstupy do počítače jsou pod kontrolou.

Aplikační inspektor
Všechny aplikace jsou rozděleny do tří kategorií:
plná   přístupová práva, omezená práva přístupu
k důležitým systémovým uložištím, kompletně
omezený přístup.  

záchranný disk
Nabízí se dvě možnosti pro vytvoření bootovacího
disku antiviru:
• Plugin pro Bart’s Preinstalled Environment
• Windows Preinstallation Environment

vzdálený management
Software je plně kompatibilní s aplikací TrustPort
Management, který umožňuje jeho vzdálenou
instalaci, nastavení a údržbu na více počítačích
v rámci sítě.
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AntiExploit
•

Nadřazený ochranný štít dohlížející na
nejkritičtější a nejzranitelnější aplikace

•

Blokuje možné zneužití zranitelností webových
prohlížečů a často zneužívaného software

•
•

Chrání před stažením závadného software
Zabraňuje tzv. zero-day útokům

systémové požadavky
CPU: Intel Pentium IV nebo kompatibilní
RAM: 512 MB
HDD: 420 MB volného místa na disku

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 počítač
3 počítače
6 počítačů

poznámka
Software je k dispozici také ve verzi pro souborový
server pod názvem TrustPort Antivirus for Servers.
Ten je upraven pro vysoký provoz a zvládne zpracovat více vláken najednou.
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