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Pomislite na varnost mobilnih naprav?
..V

današnjem svetu informacijske tehnologije imamo večino storitev in informacij že v digitalni obliki.

vprašanje varnosti teh podatkov oziroma sistemov, na katerih so shranjeni..

Večina ljudi je navajena dobro poskrbeti za
varnost svojega računalnika, tako doma kot v
službi. Manj pa je takšnih, ki ustrezno poskrbijo tudi za varnost mobilnih naprav. Te v
današnjem času predstavljajo več kot samo
naprave za zabavo. Pametne mobilne naprave
tako postopoma 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 so stvari, ki zanimajo tudi kibernetske kriminalce. Na osebnih računalnikih se vsi zavedamo pomena varnosti in ustrezne zaščite, na
mobilnih napravah pa se teh tveganj vse premalo zavedamo, kot da te niso pomembne.
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 se tako lahko izognemo večini
groženj, ki čakajo na uporabnike pametnih
mobilnih naprav in osebnih računalnikov.

ESET Mobile Security
– pravi odgovor na grožnje
Programska hiša ESET, ki slovi po protivirus-

Tako

se vedno znova poraja

nem programu ESET NOD32 Antivirus, je na
trgu predstavila tretjo generacijo zaščite za
mobilne naprave ESET Mobile Security. Program seveda vsebuje protivirusno zaščito
pred večino znanih in nastajajočih groženj,
hkrati pa ponuja še dodatno funkcijo AntiPhishing (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. ESET Mobile Security je optimiziran tudi za tablične
računalnike, tako da lahko zaščitite tako pametne mobilne telefone kot tablične
računalnike z operacijskim sistemom Android.

varnostni paket na trgu. V najnovejši verziji
programa ESET Smart Security 8 je izboljšana
zaščita pred izrabljanjem, kar pomeni, da ESET Smart Security blokira napade, ki se izogibajo zaznavi protivirusnih programov. Ščiti
pred zlorabami spletnih brskalnikov, bralnikov
dokumentov PDF in drugih aplikacij, tudi tistih v programski opremi Java.
Popolnoma nova v osmi generaciji pa je
tehnologija Botnet Protection, ki vas ščiti
pred tem, da postanete del mreže okuženih
računalnikov, ki lahko razpošiljajo neželeno
pošto in so zlorabljeni za napade na oddaljene strežnike. Hkrati pa program seveda
uspešno poskrbi tudi za vse druge grožnje na
spletu.

Ne pozabite na

Novo – kombinacija programov
ESET Mobile Security in
ESET Smart Security

varnost osebnega računalnika

Ob varovanju naprav Android seveda ne smemo pozabiti na osebni računalnik. Tudi ta
potrebuje ustrezno zaščito pred škodljivo
programsko opremo. Poleg dobro znane
zaščite ESET NOD32 Antivirus je tu na voljo
ESET Smart Security osme generacije. Letos je
bil ESET Smart Security že drugo leto zapored
nagrajen s strani Zveze potrošnikov Slovenije,
saj je zmagal na VIP Testu 4/2015 kot najboljši

V pomladnih mesecih lahko vsi izkoristite novo ponudbo, ki vam zagotavlja oba vrhunska
programa. Ob nakupu novega programa ESET Smart Security vam ESET brezplačno podarja program ESET Mobile Security za eno leto. Več informacij o posebni ponudbi najdete
na www.eset.si ali www.facebook.com/ESETSlovenija.
(P. R.)

+
Prodajna akcija 1+1 gratis
Ob nakupu nove licence ESET Smart Security boste
prejeli brezplačno licenco ESET Mobile Security za
zaščito mobilne naprave Android!

Več na www.eset.si
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