


Nyugodtan használhatja digitális 
eszközeit, a biztonságáról az ESET 
legteljesebb védelme gondoskodik. Az 
ESET Smart Security® Premium mindenki 
számára optimális választás, tökéletesen 
megtestesíti a pontos, gyors felismerést 
és a könnyű kezelhetőséget. Az ESET 
Smart Security® Premium tartalmazza 
az ESET által fejlesztett összes védelmi 
funkciót. Az ESET díjnyertes vírus- és 
kémprogramvédelme mellett egyszerű 
jelszókezelést, pendrive titkosítást és 
webkamera-védelmet is biztosít, emellett 
ellenőrizheti vele Wi-Fi routere biztonsági 
szintjét is. Netbank- és tranzakcióvédelem 
modulja biztonságos online banki 
ügyintézést tesz lehetővé, Lopásvédelmi 
funkciója pedig segít megtalálni elveszett, 
eltulajdonított laptopját.

Legyen biztonságban az interneten
Felfedezheti az internet világát, a biztonságáról az ESET díjnyertes technológiája gondoskodik. Világszerte több mint 110 millióan fektették bizalmukat az 
ESET-be, amely észlel és semlegesít minden fenyegetést, legyen az vírus, rootkit, féreg vagy kémprogram. Védelmet biztosít az olyan támadások ellen is, 
amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy elkerüljék a felismerést, és megakadályozza a rendszer vagy a programok sebezhetőségeit célzó támadásokat is.

Vírus- és kémprogramvédelem Proaktív védelmet biztosít minden online és offline fenyegetéssel szemben, és megakadályozza, hogy a kártevők tovább 
terjedjenek más felhasználók számítógépeire.

Exploit blokkoló Védelmet biztosít az olyan támadások ellen, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy elkerüljék a felismerést, és 
meggátolja a képernyőzároló és zsaroló kártevők működését is.
Megvédi számítógépét a böngészőket, a PDF olvasókat és a JAVA alapú programokat célzó kártevőktől.

Továbbfejlesztett 
memóriaellenőrzés

Védelmet biztosít az olyan kártevőkkel szemben, amelyek többrétegű titkosítással és kifinomult összezavarási 
módszerekkel próbálnak észrevétlenek maradni.

Felhő alapú védelem Az ESET LiveGrid® rendszer segítségével a fájlokat azok megbízhatósága alapján fehérlistázza, így lerövidítve az ellenőrzés 
idejét.
Az ismeretlen kártevőket ellenőrzi a felhő alapú megbízhatósági adatbázis segítségével, és proaktívan megakadályozza 
azok működését, ha gyanús viselkedést tapasztal.

Ellenőrzés a fájlok letöltése 
közben

Már a letöltés közben ellenőriz bizonyos fájltípusokat (például tömörített állományokat), így tovább rövidíti az ellenőrzés 
idejét.

Üresjárat idején történő 
ellenőrzés

Automatikusan fut, amikor a számítógép nincs használatban, így növeli a rendszer hatékonyságát. 
Még működésük előtt észleli és semlegesíti az inaktív kártevőket is.

Behatolásmegelőző rendszer 
(HIPS)

Részletes beállítások segítségével szabályozhatja a számítógép működését.
Szabályok definiálhatók a rendszerleíró adatbázisra, illetve az aktív folyamatokra és programokra, így részletesen testre 
szabható a rendszer biztonsági szintje.

Script-alapú támadások elleni 
védelem

Védelmet nyújt a script-alapú támadásokkal szemben, amelyek a Windows PowerShell sebezhetőségeit célozzák.
Észleli a kártékony JavaScript-eket is, amelyek a böngészőkön keresztül támadják számítógépét. Egyaránt támogatja a 
Mozilla Firefox, a Google Chrome, a Microsoft Internet Explorer és a Microsoft Edge böngészőket.

Nem lassítja le számítógépét
Az ESET Smart Security® Premium kevesebb erőforrást igényel, így lassulás nélkül dolgozhat, játszhat vagy internetezhet. Akkumulátor kímélő megoldásának 
köszönhetően ritkábban szükséges töltenie laptopját, és a játékélményt sem zavarják meg felugró ablakok.

Alacsony erőforrásigény Biztosítja számítógépe megfelelő teljesítményét és megnöveli a hardverek élettartamát.
Bármely konfiguráción kiválóan működik.
Kisméretű adatbázis-frissítéseinek köszönhetően minimális sávszélességet igényel.

Játékos üzemmód Az ESET Smart Security® Premium automatikusan rejtett üzemmódra vált, ha egy program teljes képernyőn fut.
A frissítések és az értesítések megjelenítése ilyenkor későbbre tolódik, hogy több erőforrás maradjon a játékokra, a videók 
lejátszására vagy a képek megtekintésére.

Hordozható számítógépek 
támogatása

Elhalaszt minden beavatkozást nem igénylő értesítést, frissítést vagy más, több rendszererőforrást igénylő folyamatot, 
hogy az akkumulátor tovább bírja, így tovább maradhasson online.
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Megvédi magánéletét 
Megvédi jelszavait a hackerektől, és biztonságos környezetet biztosít online pénzügyei számára. Biztonságosabb internetezést tesz lehetővé, és megakadályozza, hogy 
személyes adatait ismeretlen adathordozókra másolják.

Adattitkosítás Titkosíthatja fájljait és cserélhető adathordozóit (pl. pendrive-jait), hogy adataihoz senki se férhessen hozzá illetéktelenül.
Megvédi adatait pendrive-ja vagy laptopja elvesztése esetén, továbbá biztonságos együttműködést és adatmegosztást is 
lehetővé tesz. 

Password Manager Jelszavai tárolásához és azok automatikus használatához a legkorszerűbb, katonai szintű titkosítást (AES-256) alkalmazza. 
Mindössze egyetlen mesterjelszót szükséges megjegyeznie. Ezen felül bármikor generálhat erős, biztonságos jelszavakat.

Zsarolóprogram elleni védelem Olyan típusú kártevők ellen is védelmet nyújt, amelyek zárolják vagy titkosítják személyes adatait, és váltságdíjat követelnek 
értük.

Webkamera-védelem Folyamatosan fi gyeli a számítógépen futó összes programot és folyamatot, hogy észlelje, ha ezek hozzá szeretnének férni a 
webkamerához. Ha ilyen történik, akkor a webkamera-védelem fi gyelmeztet erre, és lehetővé teszi a hozzáférés letiltását.

Otthoni hálózat védelme Megemeli Wi-Fi routerének biztonsági szintjét, így biztonságos környezetet garantál az összes vezeték nélküli eszközének 
(Internet of Things). Felkutatja otthoni routerének esetleges sebezhetőségeit (gyenge jelszó, elavult fi rmware), és javaslatot 
tesz ezek kezelésére.
Mindemellett egy jól kezelhető listában, kategóriák szerint (pl. okostelefon, IoT stb.) jeleníti meg a kapcsolódó eszközöket, 
hogy könnyen áttekinthesse, kik és mik kapcsolódnak hálózatához.

Személyi tűzfal Megakadályozza a számítógépéhez történő illetéktelen hozzáféréseket, és a személyes adataival történő visszaéléseket.

Hálózati támadások elleni 
védelem

A tűzfal védelmét kiegészítve, a veszélyes hálózati viselkedési minták alapján automatikusan felfedi és blokkolja a kártékony 
hálózati forgalmakat.

Netbank- és tranzakcióvédelem Biztonságos böngésző online tranzakciói számára.
Automatikus védelmet biztosít az online banki oldalak használata során.
Titkosítja a kapcsolatot a billentyűzet és a böngésző között, így biztonságos tranzakciót garantál, valamint védelmet biztosít a 
billentyűzetfi gyelőkkel szemben.

Botnet-elleni védelem Külön védelmet biztosít a botnet típusú kártevők ellen, így számítógépét nem fogják levélszemét terjesztésére és/vagy hálózati 
támadások indítására használni.
Az újfajta, hálózati minta alapján történő észlelésnek köszönhetően még gyorsabban letiltható a kártékony hálózati forgalom.

Adathalászat elleni védelem Megvédi érzékeny adatait (felhasználóneveit, jelszavait és egyéb személyes adatait) a megbízható oldal látszatát keltő 
kártékony weboldalaktól.

Nem megbízható hálózatok 
észlelése

Figyelmeztet, ha eszköze egy nem megbízható hálózatra kapcsolódik, és lehetőséget biztosít a Szigorú védelmi mód 
engedélyezésére.
Láthatatlanná teszi eszközét a hálózaton található többi számítógép számára.

Eszközfelügyelet Letiltható, hogy személyes adatait illetéktelenül hordozható eszközökre másolják.
Lehetővé teszi külső adathordozók, többek között CD-k, DVD-k, pendrive-ok és hordozható merevlemezek tiltását.
Letiltható, hogy számítógépéhez Bluetooth-on, FireWire-ön vagy soros/párhuzamos portokon keresztül eszközök 
csatlakozzanak.

Levélszemétszűrő Távol tartja a kéretlen leveleket Beérkező levelek mappájától
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Magyar nyelvű 
technikai támogatás

A licenc magában foglalja a díjnyertes 
magyar nyelvű terméktámogatást.



Lopásvédelem – Megkeresheti elveszett vagy ellopott laptopját
Előre felkészülhet arra az esetre, ha laptopja elveszne vagy ellopnák, és javíthatja a megtalálás esélyeit. A my.eset.com oldalon készített fiók védelmet biztosít 
elveszett vagy ellopott eszközének.

Helymeghatározás Az ESET Lopásvédelem modulja segítségével a my.eset.com oldalon megjelölheti eszközét elveszettként, és ezzel 
engedélyezheti annak megfigyelését. Ha bekapcsolják az eszközt, akkor a közelében található Wi-Fi hálózatok 
segítségével megjelenítheti annak pozícióját egy térképen. Hozzáférhet a Lopásvédelmi funkció által összegyűjtött 
adatokhoz a my.eset.com oldalon.

A laptop tevékenységének 
figyelése 

A laptop webkameráján keresztül megnézheti a megtalálót. Képernyőképeket készíthet az eltűnt laptopról.  Az összes 
közelmúltban készült fénykép és pillanatkép elérhető a my.eset.com webes kezelőfelületén.

A Lopásvédelem optimalizálása Biztosíthatja laptopja maximális védelmi szintjét a könnyedén testre szabható Lopásvédelem funkció segítségével.
Egyszerűen beállítható az automatikus Windows bejelentkezés, valamint a számítógép fiókjainak jelszavai.
Javaslatokat tesz a rendszer biztonsági szintjének növelésére. 

Üzenetküldés lehetősége A my.eset.com oldalon keresztül üzenetet küldhet elveszett vagy ellopott eszközére, hogy tovább növelje a megkerülés 
esélyét.

Gyermekei is biztonságosan internetezhetnek 
A Szülői felügyelet modul segítségével gyermekei csak a számukra megfelelő weboldalakat tekinthetik meg, így megóvhatja őket a káros vagy nemkívánatos 
tartalmaktól. Több mint 20 különböző kategória tiltását állíthatja be, de megadhat egyéni oldalakat is.

Szülői felügyelet Lehetővé teszi, hogy előre meghatározott kategóriák szerint szabályozza, milyen, koruknak megfelelő oldalakat 
nyithassanak meg gyermekei. Jelszavas védelem megadásával megőrizheti beállításait, és megakadályozhatja a program 
illetéktelen eltávolítását.

Telepítheti alapbeállításokkal, vagy igényeinek megfelelően testre is 
szabhatja 
A telepítést követően azonnal maximális védelmet biztosít. Emellett tájékoztat a rendszer biztonságát érintő egyéb problémákról, és javaslatokat tesz azok 
orvoslására, amit közvetlenül a program kezelőfelületéről kezdeményezhet. Intuitív kezelőfelülete könnyű elérhetőséget biztosít, a több mint 150 részletes 
beállítási lehetőség pedig biztosítja, hogy a programot az igényeinek leginkább megfelelően használhassa.

Egy-kattintásos megoldás A védelem állapota megtekinthető a program főablakában, ahol az összes fontos funkció és gyakran használt eszköz is 
elérhető. A biztonsági riasztások ablakaiban a jelzett problémák egy kattintással megoldhatók.

Zökkenőmentes frissítés újabb 
verzióra

Használhatja a legfrissebb technológia újításokat, hogy a lehető legmagasabb szintű védelmet biztosíthassa eszközei 
számára.

Beállítások haladó felhasználók
számára

Részletes beállítási lehetőségeket biztosít, hogy igényeinek leginkább megfelelően használhassa. Beállítható a fájlok és 
a tömörített fájlok ellenőrzésének maximális mélységi szintje, maximális ideje vagy méretkorlátja, és még sok egyéb 
paraméter. 

ESET SysInspector® Egy fejlett diagnosztikai eszköz, amely részletes információk gyűjtésével nyújt segítséget biztonsági vagy kompatibilitási 
problémák megoldásában.


