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PREDSTAVITEV

ESET Cybersecurity za Mac

Varnost na Macu
..Programska hiša ESET, avtor uveljavljenega programa ESET NOD32 Antivirus, s ponosom predstavlja varnostno rešitev za platforme
Mac..

ESET Cybersecurity je namenjen domačim upo
rabnikom, nudi pa celovito zaščito pred gro
žnjami za vse platforme in tako Macom zagota
vlja še večjo varnost. Napredni pogon za prei
skovanje ThreatSense samodejno prepozna in
odstrani nevarno programsko kodo, tudi tisto, ki
je ustvarjena za operacijske sisteme Windows.
Richard Marko, vodja tehničnega oddelka pou
darja: „ESET Cybersecurity nadgrajuje varnostne
funkcije vašega Maca z edinstveno proaktivno
tehnologijo za zaznavo nevarnih programov. Ta
je sposobna prepoznati grožnje za različne plat
forme – Mac, Windows in Linux. Produkt zago
tavlja celovito zaščito brez primere.“

• Majhna poraba sistemskih sredstev
Pri ESETu so razvili pametno rešitev, ki v primer
javi z ostalimi na tržišču porabi majhno količino
sistemskih sredstev, zagotavlja pa hiter zagonski
čas računalnika in nemoteno delo.

Ključne prednosti

• Zaznava groženj za druge platforme
	ESET Cybersecurity poleg groženj za platfor
me Mac prepozna tudi škodljive programe za
platforme Windows. Ti za računalnike Mac si
cer niso nevarni, ogrožajo pa lahko vse ostale
platforme Windows v omrežju.

• Napredna zaznava
	ESET Cybersecurity zagotavlja zaščito v re
sničnem času, škodljivo kodo prepozna s po
močjo napredne hevristike in tako uporabni
ke ščiti tudi pred neznanimi grožnjami. Pro
gram poleg generičnih posodobitev upora
blja tudi proaktivne tehnologije in tako ustavi
tudi še neznane mutacije sicer znanih vrst ne
varne kode. Računalniki so pred spletnimi ne
varnostmi najbolj ranljivi v času takoj ob iz
bruhu grožnje do posodobitev, tehnologija
ESET ThreatSense® pa to tveganje minimizira.

we protect your
digital worlds

Glavne lastnosti
• Nadzor nad izmenljivimi mediji
	Nadzor nad rabo izmenljivih medijev je bi
stvenega pomena, saj lahko le tako prepreči
mo tovrstne grožnje, ki se širijo na ta način. To
je še posebej pomembno v primerih, ko se
med računalniki fizično prenašajo velike koli
čine podatkov.

• Napredne nastavitve preiskovanja
	Pri preiskovanju računalnika lahko nastavljate
globino preiskovanja, velikost preiskanih da
totek in druge napredne možnosti. Uporab
nik lahko nastavi tudi globino, čas in velikost
preiskovanja arhivskih datotek.

• Posodobitve
	ESET Cybersecu
rity uporabnikom
nudi dva modela
za posodobitve –
posodobitev ob vsa
kem zagonu raču
nalnika ali pa takoj
ob izdaji novih zbi
rk virusnih definicij.
• P
 reiskovanje izmenljivih medijev
Zunanji pogoni za računalnike Mac so preiskani
ob dostopu ali pa na zahtevo.

ESET
Podjetje je bil ustanovljeno leta 1992 in je že od
samega nastanka usmerjeno v razvoj varno
stnih rešitev. ESETovi produkti so že od vsega
začetka ocenjeni kot eni od najboljših protiviru
snih rešitev na trgu. Zaradi svoje tehnološke do
vršenosti so bili že večkrat nagrajeni kot najučin
kovitejši, najnatančnejši in najhitrejši protivirusni
programi. Podjetje ima sedež v Bratislavi, svoje
pisarne pa imajo še v Bristolu, Buenos Airesu,
Pragi, San Diegu, s svojimi partnerji pa so priso
tni v več kot 180 državah.
(PR.)
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