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ZÁKLADNÍ FUNKCE
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Antivirus a antispyware
Emailová a webová ochrana
Inteligentní firewall
Šifrování a mazání dat
Kontrola přístupu zařízení
Vytvoření záchranného bootovacího disku
PC optimalizace
AntiExploit

Kompletní ochrana počítače
Více vrstev antivirové ochrany zabraňují malwaru, aby se dostal do počítače z online světa nebo třeba z flash disku. Všechny vstupní body
počítače jsou pod kontrolou.
Data v bezpečí
Online i offline šifrování dat je k dispozici k tomu, aby zabránilo možnému zneužití soukromých či pracovních dat, přičemž tato data jsou
stále jednoduše k dispozici.
Řízení přístupu
Software umožňuje udělit různá oprávnění různým zařízením, např.
flash diskům, externím diskům, čtečkám karet atd. Specifická zařízení
jsou navíc rozdělena podle kategorií nebo podle typu připojení.
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Ochrana dat
Zajištění všech vstupních bodů
Tichý provoz
Jednoduché nastavení

sada dvou motorů
V jádru antiviru spolu pracují dva skenovací motory,
které si data vzájemně předávají. Detekční hodnoty
jsou v porovnání s konkurencí velmi vysoké.

ochrana před online hrozbami
Permanentní skenování souborů, které mají být
otevřeny, je nutností. Preventivní skenování ve
stanovených intervalech je standardem. Navíc, online
ochrana znemožňuje malware dostat se do počítače,
ať už z webu či e-mailu.

osobní firewall
Všechny příchozí a odchozí spojení jsou sledovány,
a nežádoucím aplikacím je zakázáno spojení vůbec
navázat.  

Přenosné nástroje

Modul pro filtrování webu poskytuje chráněné online
prostředí pro děti a náctileté. Blokuje předdefinované
kategorie obsahu podle vašeho nastavení.  

Jako součást standardní licence si můžete
vygenerovat až pět přenosných verzí antiviru
na svůj flash disk nebo externí disk. Záchranný
bootovací disk je také možno velmi jednoduše
vytvořit ve dvou typech:
• Plugin pro Bart’s Preinstalled Environment
• Windows Preinstallation Environment

šifrování archivů

tip

Pokud jde o citlivá data, které je potřeba zálohovat,
přijde tato funkce vždy vhod. Zálohujte svá data a
složky kliknutím myši.

Pokud hledáte pouze nástroj pro šifrování a mazání dat bez nutnosti antiviru, vyzkoušejte TrustPort
Tools.

šifrování disku

systémové požadavky

Když pracujete se soukromými daty na denní bázi, je
potřeba, aby taková data byly dokonale chráněny.  
Vytvořte virtuální šifrovaný disk, přihlaste se a pracujte
se svými citlivými daty stejně jako s jakýmikoliv jinými
soubory.

CPU: Intel Pentium IV nebo kompatibilní
RAM: 512 MB
HDD: 600 MB volného místa na disku

rodičovský zámek

Optima – optimalizujte své PC
•
•
•

Čistí dočasné složky   
Čistí registry
Optimalizuje přístupy ke složkám

podporované operační systémy
•
•
•

Windows 10, 8, 7
Windows Vista
Windows XP

jazykové varianty

•

Nadřazený ochranný štít dohlížející na
nejkritičtější a nejzranitelnější aplikace

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

•

Blokuje možné zneužití zranitelností webových
prohlížečů a často zneužívaného software

možnosti licence

•
•

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

AntiExploit
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