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PREDSTAVITEV

ESET Smart Security

Celovita varnostna rešitev
..Internet je prvo sredstvo pri iskanju informacij ter zabave, za navezovanje stikov itd. Na spletu pa na uporabnike neprestano prežijo tudi
zlonamerni programi. ESET Smart Security pred takšnimi grožnjami zagotavlja največjo možno zaščito..

NOD32 TOP 10

www.eset.si

Deset najbolj razširjenih groženj v zadnjem tednu
število okuženih
e-sporočil

JS/TD.Pegel.BR trojan
različica Win32/Injector.BZ trojan
Win32/Zaﬁ.B worm
Win32/Oﬁcla.GN trojan
Win32/Netsky.Q worm
različica Win32/Kryptik.EUN trojan
Win32/Oﬁcla.HP trojan
Win32/TD.FakeAlert.AXP trojan
Win32/Netsky.C worm
Win32/Netsky.AB worm
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Vse več domačih računalnikov se spreminja v
prave male pisarne. Uporabniki se vse raje
poslužujemo elektronskega bančništva in spletnega nakupovanja, na računalnikih imamo
shranjenih na stotine slik, dokumentov in elektronskih sporočil. Gre za pravo zakladnico osebnih podatkov in informacij, s katerimi lahko
kiberkriminalci z nekaj spretnosti dobro zaslužijo.
Ti znajo izkoristiti tudi računalnike, na katerih
uporabnih podatkov ne najdejo, saj jih lahko
vključijo v omrežje z ostalimi okuženimi
računalniki (botnet) in izrabljajo za pošiljanje
neželene elektronske pošte, napade na spletne
strani in ostale računalnike, nameščanje nevarnih programov ter za hrambo ali širjenje nelegalne programske opreme in vsebin.

Splet je z grožnjami preplavljen, zato moramo
storiti vse, da smo pred njimi kar se da dobro
zaščiteni. Poskrbeti velja, da je operacijski
sistem vedno posodobljen z vsemi varnostnimi popravki, pri vsej ostali programski opremi, ki je pogosta tarča izrabljanja varnostih
lukenj – spletni brskalniki, bralniki dokumentov PDF, predvajalniki multimedijskih vsebin
itn. – pa se prepričajte, da uporabljate zadnje
različice. Predvsem pa poskrbite za to, da imate na svojem računalniku nameščeno dobro
protivirusno rešitev, najboljše so takšne, ki
poleg klasične obrambe z rednim posodabljanjem zbirk virusnih definicij, uporabljajo
tudi proaktivne tehnologije, ki grožnje prepoznajo takoj ob izbruhu.
Vsi ESETovi protivirusni programi uporabljajo
napredno hevristično tehnologijo ThreatSense,
ki skrbi za to, da je večina groženj ob izbruhu
prepoznanih proaktivno in ne šele po posodobitvi zbirke virusnih definicij.
ESET Smart Security je celovita varnostna rešitev,
temelji na enakem pogonu kot ESET NOD32 Antivirus, ki zagotavlja protivirusno in protivohunsko zaščito, poleg tega pa ima vgrajen še osebni požarni zid ter filter pred neželeno pošto. Pri
ESET Smart Security ne gre le za okoren skupek
različnih izdelkov in rešitev v enem paketu, kot
je to običajno pri podobnih varnostnih rešitvah.

Nekaj glavnih prednosti 		
programa ESET Smart Security:
•   Vgrajen požarni zid ter zaščita pred neželeno pošto skrbita, da sta spletni promet
in elektronska pošta čista in varna.
• Zaščita pred grožnjami, ki se širijo preko
izmenljivih medijev kot so USB ključki,
prenosni diski itn.
• Program vključuje funkcijo samozaščite, ki
preprečuje, da bi zlonamerna koda onemogočila ali celo odstranila program.
• Vgrajeni sistemski orodji SysInspector in
SysRescue za natančno analizo in čiščenje
sistema iz zagonskih medijev.
• Majhna obremenitev sistema, brez pretirane in nepotrebne rabe sistemskih sredstev.

Gre za rezultat dolgotrajnega truda razvijalcev, da
bi pri zagotavljanju najvišje možne stopnje varnosti na spletu, združili z najmanjšim odtisom na
sistemu. ESET Smart Security računalnike ščiti
pred virusi, trojanskimi konji, črvi, vohunskimi in
oglaševalskimi programi, korenskimi kompleti,
ribarskimi in neželenimi elektronskimi sporočili,
poleg tega pa vgrajeni požarni zid preverja tudi
vso dohodno in izhodno komunikacijo, ne da bi
zmanjšal učinkovitost delovanja sistema.
(P.R.)

Ena za 3
Ob nakupu ESET BOX izdelka in registraciji na spletni strani
www.eset.si/register v obdobju od 1.7. do 31.8.2010
prejmete licenco za zaščito 3. računalnikov, brez dodatnih stroškov!

ESET Smart Security
Antivirus
Antispyware

Firewall
Antispam

ESET NOD 32 Antivirus
Antivirus
Antispyware

Ponudba velja za izdelke ESET Smart Security BOX in za
ESET NOD32 Antivirus BOX, ki jh lahko kupite v vseh bolje
založenih trgovinah z računalniško opremo.
SI SPLET, d.o.o. I Dolenjska c. 138, Ljubljana
01 428 94 05 I info@sisplet.com
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