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Ko govorimo o protivirusni zaščiti:
si lahko privoščite manj kot najboljše?
..Če vsaj toliko spremljate računalništvo kot povprečni Slovenec, vam ime NOD32 ni moglo uiti. Morda ste celo
licenčni uporabnik tega vrhunskega protivirusnega programa in ste si na zgornje vprašanje že odgovorili na najboljši
način, sicer pa boste do pravega odgovora prišli najkasneje takrat, ko boste do konca prebrali ta članek..

Večkrat smo v medijih lahko zasledili oglas,
da je NOD32 najboljši računalniški prezervativ, zato mora kot tak biti res stoodstotno neprepusten, da vaš računalnik ne bi neželeno
“zanosil” z računalniškimi virusi in ostalo nesnago. Pa je res? NOD32 v sedmih letih na
testiranjih ni izpustil niti enega “in-the-wild”
virusa in ima doseženih že kar 31 nagrad
Virus Bulletin 100% (www.virusbtn.com).
Torej je res! Pravzaprav še več: NOD32 ni
le edini AV program z največ priznanji za stoodstotno neprepustnost, temveč je tudi edini
protivirusni program, ki do sedaj ni izpustil
niti enega virusa. Bi takšnemu programu
lahko zaupali varovanje svojega digitalnega
sveta? Prav gotovo, vendar pa moramo iti
še korak naprej. Po zadnjih podatkih podjetja za analize IDC virusi še zdaleč niso več
glavna grožnja, pač pa je kar 67 odstotkov
vseh računalnikov okuženih s kakšno obliko
Spyware. Hm, kako pa se tukaj obnese tako
dober program, kot je NOD32? Tudi na tem
področju se NOD32 počuti kot riba v vodi, saj
je pred kratkim izšla nova različica programa
v2.5, ki vključuje tudi realnočasovno aktivno
zaščito za Adware/Spyware/Riskware
zaznavanje (zaščita proti vohunskim programom, klicalniki, reklamnimi sporočili,
zlonamerno kodo), ki je še pred uradnim iz-
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idom prejela laskavi Checkmarkov certifikat
za anti-spyware (AV Level1, Level2, Trojan in
Spyware Checkmarks). Do danes je to priznanje prejel le en proizvajalec protivirusnih
programov! Kupcem tako ne bo potrebno
posebej kupovati še programov za Spyware
in Adware, pri čemer je cena licence ostala
nespremenjena. Popolna novost v programu
je tudi na napredni hevristiki temelječa tehnologija ThreatSense, ki predstavlja sofisticiran
proaktiven sistem odkrivanja nepoznanih
virusov, trojancev, spywarea in zlonamerne
kode, ki sedaj odkrije kar 92 % nepoznanih
groženj za računalnik - vključno z različicami
MyDoom, Netsky, Bagle in Mytob - brez potrebnih popravkov virusnih definicij. Kljub tej
visoki učinkovitosti program na operacijskem
sistemu Windows 2003 Server pregleduje
pogone s hitrostjo 19 MB/s, kar pomeni,
da je NOD32 do 50-krat hitrejši od drugih
AV programov. NOD32 v novi različici v2.5
vsebuje še napredno preiskovanje samorazteznih arhivov (SFX), zaščito MS Office
dokumentov, zaščito proti spletnim stranem
s sumljivo vsebino, novi modul EMON za
pregledovanje elektronske pošte, ki je popolnoma kompatibilen z vsemi različicami
MS Outlook, Windows XP slog idr.
In koliko vas bo stala letna licenca? Le 8.250
SIT + DDV, študentje in dijaki pa bodo lahko
izkoristili 50 % popust, kar pomeni, da je
za njih NOD32 dostopen za le 4.125 SIT +
DDV. Tudi podjetniška različica je cenovno

izjemno ugodna. In naslednje leto je licenca
še cenejša, saj so uporabniki pri obnovitvi
vsako leto upravičeni do 40 % popusta na
redno ceno. In ne pozabite: NOD32 po
novem ni le vrhunska protivirusna temveč
tudi antispyware zaščita, ki za enako ceno
licence, s tehnologijo ThreatSense predstavlja optimalni digitalni prezervativ pred
različnimi oblikami groženj. In kot se spodobi,
za konec članka še največje presenečenje:
SI SPLET d. o. o., ekskluzivni zastopnik za
NOD32 v Sloveniji, s ponosom sporoča, da
bo v nekaj tednih izšla tudi prva slovenska
različica NOD32 v2.5, ki jo bodo uporabniki
lahko nadgradili brezplačno. Vse dodatne
informacije so na voljo na spletni strani www.
nod32.si, najbolje pa je, da jih obiščete na
njihovem razstavnem prostoru A2-06. Čaka
vas prijetno presenečenje!
(P.R.)
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