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PREDSTAVITEV

F-Secure Internet Security 2011

Večnivojska zaščita računalnikov
..Pri razvoju programa so s svojimi predlogi sodelovali tudi uporabniki. Na osnovi njihovih predlogov je bilo vpeljanih mnogo sprememb,
tako da je uporaba programa zelo preprosta..

Finsko podjetje za računalniško varnost F-Secure, ki ga v Sloveniji zastopa podjetje Amis, je
predstavilo novo verzijo orodja za boj proti
škodljivim programom F-Secure Internet Security™ 2011. Paket je namenjen zaščiti uporabni
kov pred različnimi spletnimi grožnjami; na voljo je tudi v slovenskem jeziku.
Antti Reijonen, direktor prodaje uporabnikom
pri podjetju F-Secure, je povedal: “Prepričan sem,
da smo s pomočjo uporabnikov uspeli postaviti
nove standarde na področju enostavnosti upo
rabe. Z uporabo tehnologije oblaka (»cloud technology«) in minimalno porabo sistemskih sredstev je to tudi najbolj napredna rešitev doslej.” FSecure Internet Security 2011 je bil načrtovan tako, da je čim manj vsiljiv. To pomeni, da program
uporabnikovo pozornost pritegne le takrat, ko je
to res potrebno. Uporabniški vmesnik je izjemno
enostaven za uporabo. Posamezne možnosti se
lahko vklopijo ali izklopijo zgolj z enim klikom.

F-Secure Internet Security 2011
omogoča:
• c elovito zaščito pred virusi in vohunskimi
programi
• požarni zid za onemogočanje napadov
• zaščito brskalnika, ki zazna nevarne spletne strani
• zaščito pred krajo identitete
• zaščito pred nezaželeno elektronsko pošto
• starševski nadzor nad uporabo spletnih
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ka. Neodvisna avstrijska raziskovalna organizacija AV-Comparatives.org je programu za njegovo
učinkovitost delovanja dodelila najvišjo možno
oceno - Advanced+.
F-Secure Internet Security 2011 je v Sloveniji že
na voljo preko mreže pooblaščenih prodajalcev.
Na voljo je preizkusna verzija, ki se jo lahko
sname z naslova http://www.f-secure.si/rn. (P.R.)

O podjetju F-Secure Corporation:

Pametna uporaba tehnologije oblaka
F-Secure Internet Security 2011 vsebuje vse tehnologije uničevanja škodljivih programov, ki jih
je podjetje razvilo v zadnjih dvajsetih letih. Program tako omogoča večnivojsko zaščito pred
različnimi vrstami napadov - tako napadov
preko spletnega brskalnika kot tudi preko
škodljivih datotek ali priponk. S pametno uporabo omrežja lahko F-Secure shranjuje praktično
neomejeno število podatkov o programih, tako
da se program lahko v par milisekundah odloči,
ali je datoteka varna ali škodljiva.

Učinkovitost delovanja
F-Secure Internet Security 2011 deluje hitro in za
svoje delovanje potrebuje zelo malo pomnilni-

F-Secure Corporation ščiti posameznike in
podjetja pred računalniškimi virusi in drugimi
grožnjami, ki se širijo prek interneta ali mobilnih omrežij. Večkrat nagrajene rešitve
vključujejo protivirusno programsko opremo,
namizni požarni zid s funkcijo preprečevanja
vdorov ter šifriranje omrežja. Ključna prednost podjetja je hitrost odziva na nove
grožnje, rešitve za podjetja pa vključujejo
možnost centraliziranega upravljanja.
Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1988,
trguje na helsinški borzi od leta 1999. Sedež
podjetja je v Helsinkih (Finska), podružnice pa
ima v vseh večjih državah, tudi ZDA, Franciji,
Nemčiji, Italiji, na Švedskem, v Veliki Britaniji
ter na Japonskem. F-Secure podpira tudi
globalni ekosistem ponudnikov rešitev z dodano vrednostjo ter distributerjev v več kot
50 državah. Od aprila 2004 je podjetje Amis,
d. o. o. ekskluzivni zastopnik, distributer in
izobraževalni center za F-Secure na področju
Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore.
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