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DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI

Pokud ano, vězte, že oceníte výhody šifrování. Důležitá data šifro-
vali již staří Římané a věděli proč. Pokud padnou citlivé informace 
do nesprávných rukou, například při ztrátě či odcizení notebooku, 

může Vás to stát víc, než „jen“ výdaje na nové zařízení.

Jestliže ano, je to jedině dobře. Ale ruku na srdce, kdo si je má pořád 
pamatovat? Od toho je tu Správce hesel! Stačí si pamatovat jedno 
hlavní heslo a zbytek nechat na něm. Pokud máte více než jedno 
zařízení, třeba mobilní telefon či iPad, není problém – správce hesel 
nainstalujte i na ně a hesla se přenesou.

Aby bylo zajištěno bezpečí citlivých dat, jako jsou údaje Vaší 
debetní karty nebo přihlášení do internetového bankovnictví, 

můžete využít zabezpečený prohlížeč, ze kterého žádná  
informace neunikne.

Jestliže se se svým notebookem připojujete k internetu na 
místech, jako jsou kavárny, obchodní centra, hotely či letiště,  
bude se Vám hodit firewall, který se postará o to, aby se 
k Vám nepřipojil nějaký nezvaný návštěvník.

Pokud ano, určitě se k Vám někdy dostala nevyžádaná pošta, známá 
jako SPAM. Anebo hůře, e-mail s podezřelou přílohou. I proti tomu Vás 
ochráníme. ESET Smart Security Premium kontroluje příchozí i odchozí 

poštu, SPAM vyfiltruje a hrozby odstraní.

Na internetu je téměř všechno vědění světa, ale jsou věci, které  
děti vidět nemusí. Jestliže je chcete chránit, stačí nastavit věk 
dítěte a program sám zvolí vhodné kategorie stránek, které jsou 
nezávadné. Samozřejmě si ale můžete sami vybrat, co dětem  
povolíte a co už nikoliv.

Chcete mít přehled o všech zařízeních ve Vaší síti? Můžeme Vás 
upozornit, pokud se do Vaší sítě připojí nové zařízení nebo když 

nebude Vaše síť nastavena bezpečně.

Čas nejsou jen peníze, hraje důležitou roli i v odhalování nových hrozeb.
Proto jsme vyvinuli reputační systém, který sdílí informace o souborech 
získaných od ostatních uživatelů. Nejnovější hrozby, které odhalíme, jsou 
pak detekovány v řádech minut.

Šifrování důležitých dat

Jedno heslo stačí

Bezpečné internetové bankovnictví a on-line nákupy

Ochrana soukromí

E-maily bez spamu

Děti v bezpečí

Webkamera a router pod kontrolou

Ochrana proti neznámým hrozbám

Rádi bychom Vám ukázali, co všechno umí 
produkt, který jste si vybrali. Nechceme ale být 
zbytečně techničtí. Dovolte, abychom Vám ty 
nejlepší funkce představili na příkladech ze 
všedního života. Pokud máte zájem o technické 
detaily, navštivte prosím dokumentaci 
k produktu.


