Korzystaj z sieci bez obaw
z ochroną antywirusową i antyphishingową
Ciesz się wolnością i serfuj w sieci bez obaw, bez względu na to w jaki sposób jesteś podłączony do Internetu. Polegaj na sprawdzonej
i wielokrotnie nagradzanej technologii NOD32 i zyskaj pewność, że każda pobrana aplikacja jest bezpieczna. Dodatkowo ochrona
antyphishingowa zabezpieczy Cię przed stronami WWW, które zaprojektowano w celu kradzieży Twoich najcenniejszych danych.

Zapewnia skuteczną ochronę, gdy za
pośrednictwem swojego smartfonu
lub tabletu przeglądasz strony internetowe,
korzystasz z serwisów społecznościowych,
czy robisz zakupy w sklepie internetowym.
Pomaga zminimalizować skutki zgubienia
lub kradzieży urządzania mobilnego. Chroni
przed wirusami, pułapkami phishingowymi
(stronami łudząco przypominającymi
zaufane serwisy WWW, np. banków).
Aplikacja dostępna jest w wersji bezpłatnej
oraz premium, przy czym druga z wymienionych
wersji oferuje bogatszą paletę funkcji.

Skanowanie w czasie
rzeczywistym

Sprawdza aplikacje i komunikację pod kątem obecności ewentualnych zagrożeń. Chroni m.in. przed
złośliwymi kodami serwisowymi USSD (protokół wykorzystywany przez telefony GSM do komunikacji
z siecią usługodawcy komórkowego).

Skanowanie na żądanie

Jeśli zauważysz coś niepokojącego w działaniu Twojego smartfona lub tabletu uruchom skanowanie
urządzenia. Cały proces odbędzie się w tle, bez przeszkadzania Ci w pracy lub rozrywce. Wyświetlone
pod koniec skanowania logi poinformują Cię o ewentualnie wykrytych zagrożeniach.

ESET Live Grid

Zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym przed rozprzestrzeniającymi się w danej chwili zagrożeniami
– wszystko dzięki opartej na chmurze technologii zbierania próbek złośliwych aplikacji i wirusów
od milionów użytkowników z całego świata.

Wykrywanie potencjalnie
niechcianych aplikacji

Demaskuje złośliwe programy, które podszywają się pod bezpieczne aplikacje, zapewniając należytą
ochronę Tobie i Twoim danym. Stanowi rodzaj systemu wczesnego wykrywania i ostrzegania przed
zagrożeniami, które mogą bez Twojej wiedzy rozsyłać wiadomości SMS o podwyższonej opłacie.

Funkcje Premium
Antyphishing

Chroni przed stronami phishingowymi, czyli serwisami, które łudząco przypominają prawdziwe strony
WWW banków, sklepów internetowych itp., a służą do wyłudzania danych osobowych użytkownika,
jego haseł, numerów kont bankowych, czy kart kredytowych.

Uprawnienia aplikacji

Sprawdź jakie uprawnienia mają aplikacje zainstalowane na Twoim smartfonie lub tablecie i do jakich
informacji zapisanych w pamięci urządzenia mogą mieć dostęp.

Harmonogram skanowania

Zdefiniuj kiedy Twoje urządzenie ma być skanowanie w poszukiwaniu ewentualnych zagrożeń.
Wybierz najlepszy dla Ciebie moment np. wtedy, gdy śpisz.

Kwarantanna

Wszystkie wykryte zagrożenia trafiają do kwarantanny, czyli specjalnego folderu, w którym nie mogą
zaszkodzić ani Tobie, ani Twojemu urządzeniu. Ty decydujesz czy wykryte zagrożenie usunąć, czy
pozostawić w kwarantannie.

Anti-Theft – kontroluj swój zgubiony smartfon na my.eset.com
Polegaj na przydatnych funkcjach Anti-Theft, które pomogą Ci zminimalizować skutki zgubienia lub kradzieży Twojego telefonu.

Funkcje Premium
Proaktywna ochrona
Anti-Theft

Aktywuje się w chwili, gdy wykryje podejrzane zachowanie użytkownika – wprowadzenie błędnego
kodu PIN, hasła lub symbolu odblokowania. W reakcji chronione urządzenie jest blokowane
i automatycznie wykonywane są zdjęcia (wykorzystywane są wszystkie wbudowane aparaty).
Zdjęcia, wraz z informacjami o pozycji GPS, aktualnym adresie IP, danymi aktywnej karty SIM trafiają
następne na Twoje konto w serwisie my.eset.com, z poziomu którego możesz zablokować urządzenie
lub zdalnie zlecić usunięcie wszystkich danych.

Indywidualna wiadomość
użytkownika

Zgubiłeś telefon lub ktoś Ci go ukradł? Wyślij spersonalizowaną wiadomość do znalazcy lub złodzieja
i zachęć go do zwrotu Twojej własności. Wiadomość zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia,
nawet wtedy, gdy urządzenie zostanie wcześniej przez Ciebie zablokowane.

Lokalizowanie pozycji GPS

Oznaczenie urządzenia jako zaginione w serwisie my.eset.com sprawia, że zaczyna ono regularnie
przesyłać informacje o aktualnej pozycji GPS. Lokalizację urządzenia, nawet jeśli ulegnie zmianie,
zobaczysz na mapie.

Zdjęcia z aparatów

Oznaczenie urządzenia jako zaginione sprawia, że wbudowane w urządzenie aparaty (np. na przedniej
i tylnej ściance) będą wykonywać zdjęcia przy każdej próbie odblokowania telefonu oraz w określonych
odstępach czasu (np. raz na 15 minut). Gotowe fotografie trafią na Twoje konto w serwisie my.eset.com.

Alarm niskiego
poziomu baterii

Jeśli w zgubionym lub skradzionym urządzeniu poziom naładowania baterii zacznie zbliżać się do
zera, aplikacja błyskawicznie zapisze ostatnią znaną pozycję GPS i wykona zdjęcia wbudowanymi
aparatami. Zanim smartfon się wyłączy pozyskane w ten sposób informacje, trafią na Twoje konto
w serwisie my.eset.com.

Ochrona SIM

Zachowaj kontrolę nad swoim urządzeniem po jego zgubieniu lub kradzieży. Jeśli ktoś podmienił
w Twoim telefonie kartę SIM, zdefiniowana wcześniej przez Ciebie osoba otrzyma na swój telefon
numer komórki określony nową kartą SIM, a także kody IMSI i EMEI nowej karty SIM.

Optymalizacja Anti-Theft

Dopasuj interfejs funkcji Anti-Theft w serwisie my.eset.com, by maksymalnie wykorzystać możliwości
funkcji Anti-Theft i zwiększyć szansę na odzyskanie utraconego urządzenia.

Funkcje darmowe – komendy SMS
Wszystkie komendy aktywowane są za pośrednictwem wiadomości SMS, dzięki czemu, w razie utraty urządzenia, możesz zarządzać
utraconym smartfonem za pomocą dowolnego telefonu komórkowego.

Zdalna blokada

Pozwala na zablokowanie smartfona zdalnie, blokując w ten sposób dostęp do Twojego telefonu
i przechowywanych na nim danych.

Lokalizacja GPS

Zlokalizuj swój smartfon zdalnie, dzięki współrzędnym GPS i mapie, na której oznaczone zostanie
ostatnie położenie urządzenia.

Zdalna syrena

Odszukaj zgubiony telefon aktywując zdalnie syrenę – w reakcji na komendę SMS telefon zacznie
odtwarzać głośny sygnał alarmowy, który działa nawet, gdy telefon jest wyciszony.

Zeskanuj kod QR swoim
smartfonem, aby pobrać
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Wygoda i bezpieczeństwo
Nie musisz nieustannie odrzucać połączeń, których nie chcesz odbierać. Z ESET Mobile Security zyskujesz narzędzie, pozwalające na definiowanie
numerów telefonów, których nie chcesz odbierać, w tym numerów anonimowych.

Funkcje Premium
Filtr rozmów
i wiadomości SMS

Sam decyduj, od jakich numerów i w jakich godzinach nie chcesz otrzymywać wiadomości i połączeń
przychodzących. Możesz również zablokować ostatniego rozmówcę lub nadawcę wiadomości.

Blokada czasowa

Blokuj rozmowy i wiadomości SMS tylko w konkretnym dniu i godzinie, ustawiając wyjątek
np. dla wybranych przyjaciół i rodziny.

Blokada grup

Blokuj rozmowy i wiadomości od konkretnych grup kontaktów, określonych wcześniej przez Ciebie
w Twoim smartfonie z systemem Android. Przyporządkuj każdej z istniejących grup inne reguły lub
po prostu blokuj połączenia od wszystkich nieznanych numerów (spoza książki kontaktów).

Blokuj ostatniego
dzwoniącego

Zablokuj rozmowy przychodzące od numeru, który dzwonił do Ciebie chwilę wcześniej. To szybki
i wygodny sposób, by denerwujące i wielokrotne telefony z banku, czy od operatora GSM już się
nie powtarzały.

Z myślą o tabletach
Nowy interfejs został przygotowany w taki sposób, by użytkownicy tabletów mogli wygodnie korzystać z dostępnych opcji i cieszyć się
możliwościami programu również na dużym ekranie.
Wsparcie tabletów

Aplikacja wyświetla interfejs, dopasowując go do sposobu, w jaki trzymasz swój tablet
– horyzontalnie lub wertykalnie. Funkcje dostępne wyłącznie dla smartfonów zostają ukryte
(np. blokowanie połączeń i wiadomości).

Niewielkie aktualizacje

Wszystkie aktualizacje ESET Mobile Security są wyjątkowo lekkie, dzięki czemu ich pobieranie
i instalowanie pozostaje niezauważalne dla Ciebie i nie przeszkadza Ci w pracy lub rozrywce.

Nowy interfejs

Zaprojektowany z uwzględnieniem specyfiki systemu Android – wszystkie najważniejsze funkcje
bez trudu odnajdziesz w głównym oknie programu.
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