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Ponovno v šolo – z varnim računalnikom
..Ob začetku šolskega leta se dijaki in študentje vrnejo v šole in uporabljajo internet tako za šolske zadolžitve kot seveda za zabavo.
Poskrbite, da so vsi računalniki in tablice ustrezno zaščiteni s protivirusnim programom za varno brskanje po spletnih straneh...

Današnji informacijski svet zahteva napredne varnostne tehnologije, da ob poplavi hekerskih napadov, spletnega goljufanja ali kraje osebnih podatkov ostanemo varni ob vsakodnevni uporabi interneta in drugih tehnologij. Nove računalniške
grožnje postajajo vedno bolj zapletene, zasnovane
večplastno, da bi se čim bolj prikrile in izognile zaznavi protivirusnih programov in samih uporabnikov. Tako kot so spletne grožnje vedno bolj zapletene, so tudi protivirusni programi vedno bolj napredni in učinkoviti pri odkrivanju teh groženj.

Varnostni paket, ki pametno ščiti uporabnike
Vodilni proizvajalec proaktivnih varnostnih rešitev
ESET ima v svoji ponudbi protivirusni paket ESET
Smart Security, ki vsebuje vse potrebne module za
popolno zaščito vaših otrok ali mladostnikov.
ESET Smart Security nudi večplastno spletno
zaščito, saj predstavlja prvi izdelek v ESETovem
portfelju za domače uporabnike. Poleg osnovnih
protivirusnih in protivohunskih modulov so v ESET
Smart Security vključeni še Anti-Theft, dvosmerni
požarni zid in modul Anti-Phishing. V novi generaciji pa sta še nova tehnologija Botnet Protection
in izboljšana tehnologija Exploit Blocker, ki ščiti
pred grožnjami, ki izrabljajo varnostne luknje v operacijskih sistemih in drugi programski opremi.
Za mlajše uporabnike interneta velja izpostaviti, da

ima ESET Smart Security na voljo tudi starševski
nadzor, s katerim lahko omejite obisk spornih
spletnih strani svojim otrokom. Na zadnjem testiranju funkcije starševski nadzor je ESET za svoj izdelek prejel prvo nagrado pri organizaciji AV-Comparatives.

Nagrada VIP Test 4/2015
Nagrade pa ESET Smart Security dobiva tudi v Sloveniji. Zveza potrošnikov Slovenije mu je že drugo
leto zapored podelila prestižno nagrado zmagovalec VIP Testa 4/2015. Med 18 programi je ESET Smart
Security znova osvojil prvo mesto in se izkazal kot
najboljša protivirusna rešitev za slovenskega kupca.
Kot pravi Boštjan Okorn iz ZPS: »Če smo v časih, ko
so bili računalniki bolj kot ne osamljeni otoki, najbolj
temeljito preverjali, kako se protivirusni programi in
zbirke odrežejo med iskanjem na zahtevo, pa je ta
kriterij vse manj pomemben, v ospredju pa je že nekaj časa scenarij vsakdanje uporabe. Tako preverjamo, kako se protivirusne zbirke učinkovito odrežejo
pri iskanju zlonamerne programske opreme, ki
preži na nas na različnih spletnih mestih ali pa jo v
računalnik prenesemo z USB-ključem. V obeh primerih je prva skrb namenjena odkrivanju zlonamernega programa, še preden se naloži v
računalnik.«
Na testu so bile med drugim primerjali uporab-

nost, porabo sistemskih sredstev, požarni zid, ,
pregledovanje na zahtevo in še mnoge druge lastnosti, ki so pomembne pri uporabi protivirusnih
programov in seveda pri sami zaščiti pred zlonamerno kodo.
»Na testu se je že drugo leto zapored najbolje izkazala zbirka ESET,… Zaščita, vgrajena v Microsoft
Windows 8, sicer nekoliko pomaga, a se ne more
meriti s kupljenimi zbirkami. Tudi brezplačne
zbirke so se slabše izkazale«, še dodaja Boštjan
Okorn iz ZPS.

Plačaj enega, prejmi tri!
Tokrat pa je ESET Smart Security še posebno
ugoden za nakup, saj do 15. oktobra 2015 poteka
nova prodajna akcija #Back2School, kjer ob nakupu varnostnega paketa ESET Smart Security za ceno enega dobite zaščito za kar tri računalnike. Pohitite in preverite ponudbo na www.eset.si. Na
voljo je tudi brezplačen preizkus za vse, ki želite
pred nakupom program preizkusiti na svojem
računalniku.
(P. R.)
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