


Legyen biztonságban az interneten

Védelmet nyújt az Apple rendszereket támadó kódokkal szemben, ezen felül a Windows és Linux operációs rendszereket célzó kártevőkkel 
ellen is. Képes proaktív módon kivédeni a vírusok, férgek, trójai- és kémprogramok, kéretlen reklámprogramok, rootkitek és más internetes 
károkozók támadását.

Vírus- és  
kémprogramvédelem

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

Cserélhető adathordozók 
vizsgálata

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

Web- és e-mail védelem Lehetővé teszi a felhasználók számára a csatlakoztatott cserélhető adathordozók (CD, DVD, USB, iOS eszköz 
stb.) automatikus ellenőrzését. Az ellenőrzési opciók a következők: Ellenőrzés, Nincs akció, Beállítások, Akció 
megjegyzése

Platformokon átívelő védelem Kártékony kódok detektálása, függetlenül attól, melyik operációs rendszerre szánták őket (Windows, Linux, 
macOS). Megakadályozza, hogy az Apple számítógépe megfertőződjön egy, a Windows-t vagy a Linux-ot 
célzó támadás miatt.

Tartsa biztonságban személyes adatait, védje őket a tolvajok ellen

Ne hagyja, hogy a hackerek eltulajdonítsák jelszavait és banki adatait, és visszaéljenek velük. Védje adatait online vásárlás és banki 
szolgáltatások használata során azáltal, hogy szigorú védelmi profilt állít be, amikor nyilvános Wi-Fi hálózatra csatlakozik.

Személyi tűzfal A vezérlőfelület további beállítások ablakában létrehozhat különböző tűzfal profilokat, különböző 
beállításokkal.

Megadhatja a tűzfal védelmi szintjének erősségét a háromféle védelmi szint segítségével: Nyilvános, 
Otthoni, Munkahelyi

Engedélyezheti/blokkolhatja az alkalmazások, szolgáltatások és használt portok ki- és bejövő kapcsolatait.

A számítógépek IP címe, neve vagy domain neve alapján blokkolhatja az azonos vagy különböző hálózati 
szegmensben található számítógépek kommunikációját.

Felveheti a kivételek közé az ellenőrzésből kizárt IP címeket.

Adathalászat elleni védelem Biztosítja a személyes adatok, úgymint felhasználónevek, jelszavak, banki és bankkártya adatok védelmét 
azáltal, hogy felismeri a káros adathalász oldalakat.

Cserélhető adathordozók 
kezelése

Lehetővé teszi a felhasználók számára a csatlakoztatott cserélhető adathordozókhoz (CD, DVD, USB, iOS 
eszköz stb.) való hozzáférés letiltását. 

Megakadályozza személyes adatai külső adathordozóra való illetéktelen másolását.

Élvezze az Apple számítógépe által nyújtott 
előnyöket a legnagyobb biztonságban az 
ESET többszintű védelmének köszönhetően. 
A személyi tűzfal védelmet nyújt Önnek 
böngészés és fájlok online megosztása 
közben, a vírus- és kémprogram védelem 
biztosítja, hogy egyetlen fertőzés se 
jusson be rendszereibe. Az adathalászat 
elleni védelem biztosítja személyes adatai 
védelmét internetezés közben.



Gyermekeink védelme az online térben
Megmutathatja gyermekeinek az internet jó oldalát. Dönthet úgy, hogy blokkolja a nemkívánatos tartalmú weboldalakat (több mint 20 előre 
definiált kategória). Felhasználónként engedélyezheti/blokkolhatja az egyes kategóriákat, vagy választhat az előre definiált felhasználói profilok 
közül: Gyermek, Tinédzser, Felnőtt.

Szülői felügyelet Lehetővé teszi az esetlegesen káros tartalmú weblapok blokkolását. Létrehozhat különböző weboldal 
kategóriákat engedélyezés, blokkolás, fehérlistázás, feketelistázás alapján. 
Választhat az előre létrehozott profilok közül: Gyermek, Tinédzser, Felnőtt, és személyre is szabhatja ezeket, 
hogy megfeleljenek az igényeknek. 
Teljes képet kaphat: meglátogatott weboldalakra, kategóriákra és időpontokra vonatkozóan.

Élvezze a számítógépe nyújtotta előnyöket
Védelem, ami több erőforrást biztosít a naponta használt programjai számára. Munka, játék, webböngészés észrevehető lassulás nélkül. Élvezze 
a biztonsági funkciók nyújtotta előnyöket, hogy tovább maradhasson online, vezeték nélkül, és élvezze a multimédiás tartalmakat felugró 
ablakok nélkül.

Alacsony erőforrás igény Az ESET Cyber Security Pro használatával megmarad a számítógép teljesítménye, és így megnöveli a hardver 
elemek élettartamát.

Játékos üzemmód Nincs idegesítő felugró ablak prezentációk, videók és más, teljes képernyős programok futtatása közben. 
Felugró ablakok blokkolása és ütemezett biztonsági feladatok elhalasztása a maximális teljesítmény és 
hálózati forgalom biztosítása érdekében.

Gyors frissítések Az ESET biztonsági frissítései kisméretűek, és automatikusan letöltődnek számítógépére anélkül, hogy az 
internetkapcsolat sebességét lassítanák.

Telepítheti alapbeállításokkal, vagy igényeinek megfelelően testre is 
szabhatja
Élvezze az Apple rendszereken megszokott letisztult, intuitív kezelői felületet, telepítse, majd használja alapbeállításokkal az ESET Cyber 
Security Pro-t. Könnyen megtalálhatja a szükséges beállításokat és futtathatja az ellenőrzéseket. A folyamatos védelem a háttérben futó 
folyamatok által biztosított, csak akkor kér beavatkozást a program, ha az feltétlenül szükséges.

Részletes beállítások A szoftver részletes beállításokat tesz lehetővé hozzáértő felhasználók számára, például lehetőség van az 
ellenőrzés ütemezésére és a vizsgált tömörített állományok maximális méretének beállítására.

Egy-kattintásos megoldás A védelem állapota megtekinthető a program főablakában, ahol az összes fontos funkció és gyakran 
használt eszköz is elérhető. 

Ismerős felület A szoftver az Apple gépeknél megszokott, letisztult felhasználói felülettel rendelkezik. 
Az eszközök paneles nézete intuitív és átlátható felületet biztosít, ami lehetővé teszi a gyors navigációt. 
A teljes grafikus felület a macOS rendszerek sajátosságait figyelembe véve készült.
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