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PREDSTAVITEV

ESET Smart Security 9 in ESET NOD32 Antivirus 9

Pozdravite novo različico

..ESET, vodilni proizvajalec proaktivne protivirusne programske opreme, je objavil izid nove verzije programa ESET Smart Security® 9 in
ESET NOD32 Antivirus® 9 za Windows..

Oba programa imata popolnoma prenovljen
uporabniški vmesnik, ki omogoča še lažjo,
preglednejšo uporabo programa. ESET Smart
Security pa prihaja s popolnoma novim modulom Zaščita za e-bančništvo, ki bo dodal še dodatno raven zaščite za vse bančne transakcije in
spletne nakupe.
Majhna poraba sistemskih sredstev je še vedno
prioriteta vseh izdelkov ESET in s to mislijo je ESET na novo zasnoval zadnjo verzijo domačih izdelkov, in sicer tako, da je izboljšal uporabnost
in zmogljivost programov ter hkrati predstavil
popolnoma novo grafično preobleko. Oba programa sta polno kompatibilna z novim operacijskim sistemom Windows 10. ESET Smart Security 9 je paket varnostnih rešitev, zgrajen na osnovi programa ESET NOD32 Antivirus in njegove
preizkušene tehnologije za zaznavo groženj.

Zaščita za e-bančništvo
Na podlagi vseh tehnologij, ki so že vključene v
ESET Smart Security, prihaja z verzijo 9 popolnoma nova funkcija Zaščita za e-bančništvo. Ta nova funkcija varuje vse spletne transakcije in tako
zagotavlja varno spletno poslovanje za domače
uporabnike.
Potreba po takšni funkciji se je pojavila iz vedno
večjega števila finančnih spletnih transakcij, ki

na ta način postajajo prva tarča spletnih kriminalcev. »ESETovi izdelki so zasnovani večnivojsko,
kar pomeni, da ESET svoje uporabnike ščiti pred
različnimi grožnjami na različne načine. Zaznavamo konstantno porast škodljive programske
opreme, ki cilja na finančne operacije na spletu.
In medtem ko smo razvili tehnologije za blokado takšnih groženj, predstavljamo popolnoma
novo funkcijo za uporabnike, ki jim bo prinesla
povsem novo uporabniško izkušnjo pri
plačevanju na spletu,« je povedal Palo Luka,
CTO, ESET.

Dodatni sloji zaščite pri paketu ESET
Smart Security 9
Večnivojska zaščita protivirusnega paketa ESET
Smart Security 9 vsebuje tudi Botnet Protection,
Exploit Blocker in Vulnerability Shield ter druge
preizkušene funkcije, ki skrbijo za varnost uporabnika. Botnet Protection je sloj zaščite, ki uporabnike ščiti pred tem, da njihov računalnik ne
postane del mreže okuženih računalnikov (botnet). Zaščita skrbi, da so računalniki varni pred
omrežji okuženih računalnikov, iz katerih se
razpošilja neželena elektronska pošta, in da so
varni pred zlorabo za napade na oddaljene
strežnike. Exploit Blocker je namenjen predvsem zaščiti pred grožnjami, ki so zasnovane ta-

ko, da se izogibajo protivirusni zaznavi. Modul
predstavlja dodaten sloj zaščite pred grožnjami,
ki izrabljajo varnostne luknje v spletnih brskalnikih, bralnikih dokumentov in e-poštnih odjemalnikih, medtem ko Vulnerability Shield deluje
na način, da preprečuje napade na računalnik
prek ranljivosti v omrežjih.
ESET NOD32 Antivirus 9 in ESET Smart Security 9
sta na voljo tudi v slovenskem jeziku, zdaj pa sta
še preprostejša za uporabo z novim upo
rabniškim vmesnikom in izboljšana z novimi
varnostnimi tehnologijami. Preizkusite nove
programe in funkcionalnosti tudi sami. Obiščite
www.eset.si in si zagotovite brezplačno preizkusno licenco!
(P. R.)

Uživajte na spletu,
za varnost bo
poskrbel ESET.

distribucija: SI SPLET d.o.o.,
doLEnjSka cESTa 138, LjubLjana
01 428 94 05 | Info@SISPLET.com

»

34

Računalniške novice

www.eset.si

oktober 2015

