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PREDSTAVITEV

ESET Mobile Security

(Ne)varnost na mobilnih napravah
..Mobilne naprave predstavljajo prihodnost sodobnih komunikacij. Premalo je reči samo mobilne naprave, v polnem pogonu je seveda
prodaja pametnih mobilnih naprav, predvsem mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov, trend pa se počasi seli tudi na ročne ure..

Na trgu mobilnih naprav z ogromnim tržnim
deležem prednjači operacijski sistem Android, ki je po podatkih analitske hiše IDC v
letu 2014 dosegel celo 84,4-odstotni tržni
delež.
Pametne mobilne naprave počasi prevzemajo funkcijo osebnih računalnikov, saj jih uporabljamo za komunikacijo, shranjevanje in
deljenje fotografij, videoposnetkov, kontaktov in v končni fazi za plačevanje z bančnimi
aplikacijami. Vse to pa so stvari, ki zanimajo
tudi kiberkriminalce. Na osebnih računalnikih
se vsi zavedamo pomena varnosti in ustrezne
zaščite, varovanja gesel in podobno, na mobilnih napravah pa se teh tveganj premalo zavedamo, kot da niso pametne mobilne
naprave pomanjšane različice naših osebnih
računalnikov.
Pomanjkanje zavedanja o spletnih grožnjah
pa s pridom izkoriščajo tisti, ki bi se radi polastili naših osebnih podatkov, bančnih računov
ali poslovno občutljivih podatkov. Z ustrezno
protivirusno zaščito in odgovornim ravnanjem na spletu pa se lahko izognemo večini
groženj, ki čakajo na uporabnike pametnih
naprav Android.

ESET Mobile Security
– pametna mobilna rešitev
Programska hiša ESET, ki slovi po svojem protivirusnem izdelku NOD32, je na trgu predstavila tretjo verzijo zaščite za mobilne
naprave ESET Mobile Security. Program seveda vsebuje protivirusno zaščito pred večino
znanih in nastajajočih groženj, hkrati pa
ponuja še dodatno funkcijo Anti-Phishing
(zaščita pred ribarjenjem), ki nas ščiti pred
lažnimi spletnimi stranmi. Se ne želite javiti na
določeno telefonsko številko? ESET Mobile
Security omogoča tudi blokado posameznih
klicateljev ali skupin z zmogljivim filtrom SMS
in klicnim filtrom.

Pomoč pri
izgubljenih napravah

Kaj storiti, ko izgubite mobilno napravo ali pa
vam jo ukradejo? Ne gre samo za izgubljeno
napravo, ampak za vse izgubljene kontakte,
slike, videoposnetke ali službene podatke. To
res neprijetno situacijo nam lahko pomaga
rešiti ESET Mobile Security s svojim zmogljivim sistemom Anti-Theft (zaščita v primeru kraje). Modul Anti-Theft je nastavljen pro-

aktivno, kar pomeni, da se že večkrat narobe
vpisana koda PIN ali vzorec za odklep prijavi
kot sumljivo delovanje in lastnika na to
sistem opozori s spletnim vmesnikom
my.eset.com. Sistem zazna tudi, če je v
napravo vstavljena druga kartica SIM. V primeru izgube naprave nam Anti-Theft omogoča
iskanje naprave z določitvijo zadnje znane
lokacije, sporočanje na samo napravo (najditelju se lahko pošlje sporočilo, naj vrne
napravo). Če je naprava označena kot
ukradena oziroma izgubljena, se samodejno
zajema slike iz kamere na napravi in lastnik
lahko na portalu my.eset.com vidi te slike.
Koristne so tudi funkcije sledenje GPS, oddaljeno brisanje podatkov, oddaljen zaklep in
v primeru izgube naprave v stanovanju: oddaljena sirena.
ESET Mobile Security je optimiziran tudi za
tablične računalnike, tako da lahko zaščitite
tako pametne mobilne telefone kot tablične
računalnike z operacijskim sistemom Android.
Namestite si brezplačno preizkusno verzijo ali
preverite ugodno akcijsko ponudbo na www.
eset.si. Raziskujete splet z rešitvijo ESET Mobile Security. 
(P. R.)
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