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VIRUSOM, ČRVOM, VOHUNSKIM
PROGRAMOM, KRAJAM IDENTITET IN
ZLONAMERNIM SPLETNIM STRANEM.

INTERNET SECURITY 2011
Obljuba naše blagovne znamke “Ščitimo nezamenljivo” zajema bistvo tega, kar
počnemo in to postavlja na višjo raven. Vsak del digitalnih vsebin, vsako geslo in
vsak spletni kontakt je nenadomestljiv. Vse datoteke so obravnavane kot enako
pomembne. F-Secure Internet Security 2011 vključuje uporabniško naravnano
obliko in ponuja izboljšano spletno varnost brez upočasnitve vašega
računalnika.
Več nivojev zaščite pred grožnjami
Nivojska zaščita v F-Secure Internet Security 2011 ščiti pred spletnimi grožnjami.
Funkcija zaščite brskanja jasno sporoči, katere spletne strani so varne in katerih
se je bolje izogniti. Zaščita pred virusi z več mehanizmi in uporabo oblaka zazna
zlonamerne datoteke in škodljive vsebine na vašem računalniku.
Tehnologija računalništva v oblaku “DeepGuard” zagotavlja najhitrejšo zaščito
pred vsemi novimi grožnjami. Vse funkcije ščitijo računalnik, tudi ko ni priključen
v mrežo.
Zaščita, ki temelji na ugledu spletnih strani
Količina unikatnih groženj hitro raste. Prav tako zelo hitro raste količina spletnih
strani. Klasična zaščita z analizo groženj ali spletnih naslovov ne zadostuje več.
Da bi zagotovili zaščito pred najnovejšimi kompleksnimi grožnjami, stalno
izboljšujemo tehnologije zaznave in zaščite pred grožnjami. F-Secure Internet
Security 2011 lahko ponudi bolj preﬁnjene in natančne odločitve, osnovane na
pogostosti datotek. S to informacijo lahko F-Secure Internet Security 2011
samodejno določi, če je določena datoteka zlonamerna ali ne. Te informacije si
lahko tudi kadarkoli ogledate.

www.f-secure.si

Glavne značilnosti
Zaščita računalnika pred vsemi tipi groženj
Stalna zaščita pred virusi, vohunskimi
program, črvi, trojanci, rootkit-i in “zero-day”
napadi. Samodejno posodobljena začita
svetovno priznanih laboratorijev F-Secure.
Tehnologija F-Secure DeepGuard zagotavlja
zaščito pred neznanimi grožnjami in vam
omogoča, da varno uporabljate vaš
računalnik, danes in jutri.
Varno brskanje za vas in vaše otroke
Nova funkcija Zaščite brskanja vam pokaže
katere spletne strani so varne in katerih se
raje izognite. Zlonamerne strani so samodejno blokirane zaradi zagotavljanja varnega
brskanja. Prenovljena funkcija Starševski
nadzor varuje otroke pred neprimernimi
spletnimi vsebinami.
Zazna in odstrani vohunske programe
F-Secure Internet Security odstrani skrivoma
nameščene programe z vašega računalnika in
tako zagotavlja, da vaš sistem teče gladko.
Zaščita pred hekerji
Naj bodo vaši osebni podatki le vaši, s
pomočjo najsodobnejšega požarnega zidu, ki
hekerjem preprečuje vdor v vaš računalnik.
Zaščita pred neželeno pošto in phishing
napadi
Program samodejno zazna in ﬁltrira neželeno
pošto in sheme narejene za krajo privatnih
podatkov.

Enostavna namestitev in uporaba
F-Secure Internet Security je izredno enostavno namestiti in uporabljati.
Program je avtomatiziran, tako da uporabniku ni potrebno poznati kompleksnosti zaščite podatkov. Uporabniški vmesnik je zasnovan na obsežnih študijah
in postavlja nov standard v varni uporabi računalnika.
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Najhitrejša zaščita pred vsemi grožnjami
Pogoste samodejne posodobitve in napredna tehnologija računalništva v oblaku
DeepGuard zagotavljata najhitrejšo zaščito pred vsemi novimi grožnjami. Kratek
reakcijski čas in hitra zaščita pred novimi grožnjmi zagotavlja laboratorij
F-Secure, ki deluje 24 ur na dan.
Program v slovenskem jeziku
F-Secure Internet Security ima enostaven uporabniški vmesnik in enostavno
dostopna navodila za uporabo. Oboje je na voljo v več jezikih, prav tako v
slovenščini.

* F-Secure Internet Security 2010 /
F-Secure Anti-Virus 2010
Podprti sistemi
Windows 7 (vse različice)
Windows Vista (vse različice)
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows XP Media Center Edition
Jeziki
English, Čeština, Dansk, Deutsch,
Eesti keel, Español, Español (México),
Français, Français(Canada), Italiano, Magyar,
Nederlands, Norsk, Polski, Português,
Português (Brasil), Român, Russki,
Slovenščina, Suomi, Svenska, Türkçe,

Več deset milijonov ljudi zaupa svoje podatke
doma, v podjetjih ali na mobilnih napravah podjetju
F-Secure.
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