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PREDSTAVITEV

ESET Mobile Security

Zaščitimo pametne telefone!
..ESET je predstavil varnostno rešitev za pametne telefone z operacijskimi sistemi Symbian in Windows Mobile..

NOD32 TOP 10

www.eset.si

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

Win32/Netsky.Q worm
različica Win32/Injector.BZ trojan
Win32/Zaﬁ.B worm
različica Win32/Kryptik.GIP trojan
JS/TD.Pegel.BZ trojan
različica Win32/Kryptik.GHC trojan
različica Win32/Kryptik.GGK trojan

Win32/Oﬁcla.ID trojan
JS/TD.Pegel.CB trojan
Win32/Netsky.C worm
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Glavne lastnosti ESET Mobile Security:
Zaščita podatkov pri kraji - V primeru izgube
ali kraje naprave preprečuje dostop do vaših
podatkov.
Oddaljeno brisanje - Brisanje vseh občutljivih
podatkov (kontakti, sporočila in izmenljive
spominske kartice) v nujnih primerih s preprostim SMS ukazom.
Ujemanje SIM kartic - Dovolite določenim SIM
karticam, da prejmejo obvestilo v primeru, da se
v napravo vstavi tuja SIM kartica. Obvestilo vključuje
telefonsko številko tuje SIM kartice, IMSI ter IMEI.
Zaščita z geslom - Zaščitite mobilno napravo
pred neavtoriziranim odstranjevanjem ali spreminjanjem nastavitev programa ESET Mobile Security.
Varnostna analiza naprave - Uporabniku na

0

pregleden in preprost način sporoči varnostno
stanje naprave in obvesti o morebitnih varnostnih tveganjih.
SMS in MMS Antispam - Uporabnik lahko ustvari seznam zaupanja vrednih in neželenih kontaktov ali pa preprosto blokira določene telefonske številke.
Požarni zid - Spremlja vso dohodno in odhodno komunikacijo glede na nastavljena pravila.

Z ESET Mobile Security je uporabnikom
pametnih telefonov zagotovljena še:

Proaktivna zaščita - Optimizirana hevristika preiskovalnega pogona ESET zagotavlja zaščito tako
pred znanimi kot še prihajajočimi grožnjami.
Karantena - Možnost takojšnjega brisanja
groženj ali pa varno shranjevanje le-teh v karanteni z možnostjo obnovitve.
Več vrst preiskovanja - Preiskovanje in odstranjevanje groženj na vgrajenem spominu naprave ter
na izmenljivih spominskih karticah. Možno je preveriti tudi vse zagnane procese na napravi. Preiskane so tudi vse datoteke, ki se preko brezžičnih
omrežij snemajo na napravo ali pa iz nje odhajajo.
Samodejno posodabljanje zbirke virusnih definicij - Zagotavlja zaščito pred najnovejšimi
grožnjami za mobilne naprave. Uporabnik lahko
posodabljanja nastavi na dnevne, tedenske ali
mesečne intervale. 
(P.R.)

Potem je čas, da ga pregledate!

Preglej.me
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ESET, vodilni razvijalec proaktivnih varnostnih
rešitev, je konec prejšnjega tedna predstavil svoj
nov produkt ESET Mobile Security. Razvili so ga
za pametne telefone in žepne računalnike, ki poganjajo operacijske sisteme Windows Mobile ali
Symbian, zagotavlja pa največjo možno varnost
ter zaščito tudi pred prihajajočimi grožnjami.
Analitsko podjetje Gartner je pred kratkim
poročalo o tem, da je bilo v prvem četrtletju
2010 po celem svetu prodanih kar 27 milijonov
pametnih telefonov. Več kot pol jih poganja
Symbian ali Windows Mobile OS.
„Po obsežnem javnem testiranju lahko zagotavljamo, da smo za uporabnike Symbian in Windows Mobile razvili vrhunski produkt,“ je povedal
Michal Vidoman, strokovnjak za zaščito na

področju mobilnih naprav, ki dela na ESET-ovem
sedežu v Bratislavi na Slovaškem. „Pametne telefone ogrožajo enake nevarnosti kot osebne
računalnike. Prejeli smo številna poročila o nevarnih programih, ki uporabljajo socialni inženiring
za dostop do vaših telefonov. V primeru, da jim
infiltracija uspe, začnejo s pošiljanjem sporočil ali
klicanjem na plačljive telefonske številke. Prejeli
smo tudi poročila o vohunskih programih,“ je dejal Juraj Malcho, vodja ESET-ovega virusnega laboratorija. „Z ESET Mobile Security sta vaš denar in
zasebnost zaščitena,“ še dodaja.

Obiščite spletno stran www.preglej.me
in prejmite kupon v vrednosti 200 EUR!
Pregled računalnika lahko za vas brezplačno opravimo samo enkrat. V
kolikor na vašem računalniku odkrijemo nameščeno škodljivo kodo kljub
temu, da imate že nameščen protivirusni program, vam bomo le tega
odstranili, v kolikor bomo ocenili, da nimate nameščene ustrezne zaščite. V
tem primeru vam bomo namestili preizkusno verzijo programa ESET NOD32
Antivirus, ki vaš računalnik brezplačno ščiti 30 dni. Storitev opravljamo

iStockPhoto

Imate občutek, da je
vaš računalnik počasen?
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Računalniške novice

samo na sedežu podjetja, zaradi dolgotrajnega postopka (več kot 4 ure).
Ponudba velja do 31. 10. 2010.
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