Anti-Virus & Content Security

eScan Anti-Virus with Cloud Security
Home and Small Office Edition
Pakiet eScan Anti-Virus with Cloud Security for Home and Small Office Edition to specjalnie zaprojektowane
rozwiązanie bezpieczeństwa. Zapewnia ochronę komputerów w czasie rzeczywistym przed podejrzanymi
treściami i ewoluującymi zagrożeniami bezpieczeństwa, jak np. wirusami, oprogramowaniem
szpiegowskim, keyloggerami, rootkitami, botnetami, spamem i phishingiem. Dzięki zaawansowanym,
futurystycznym technologiom, takim jak MWL*, DIRC**, NILP***, sieć eScan Security Network, z funkcją
Advanced Virus Control oraz wyrafinowanym algorytmom heurystycznym, zapewnia Twojej rodzinie
bezpieczne środowisko pracy.

Główne funkcje
Sieć eScan Security Network (technologia
chmurowa – wykrywanie nowych i jeszcze
nierozpoznanych zagrożeń).
eScan Anti-Virus for Mac umożliwia szybkie skanowanie systemu, jednocześnie nie obciążając
nadmiernie jego zasobów. Dzięki temu komputer nie zacznie pracować wolniej nawet w czasie, kiedy eScan dokonuje skanowania plików
lub katalogów na żądanie.
Advanced Virus Control (inteligentna ochrona proaktywna)
Dzięki nowej technologii Advanced Virus Control i bardzo zaawansowanym algorytmom
heurystycznym rozwiązanie eScan skutecznie
skanuje i wykrywa nieznane złośliwe oprogramowanie, a nawet ostrzega użytkowników
o aplikacjach pracujących w podejrzany sposób.
Ochrona w czasie rzeczywistym
Dzięki integracji technologii Advanced Virus
Control i ochrony w czasie rzeczywistym program eScan chroni Was przed zaawansowanymi
zagrożeniami łączonymi, dzięki czemu możecie
w pełni cieszyć się możliwościami, jakie daje
Wasz komputer.
Szybsze skanowanie na żądanie
Rozbudowany skaner na żądanie programu
eScan obejmuje technologię „białych list”,
która umożliwia szybsze skanowanie plików,
folderów, pamięci, rejestru, usług i wszystkich
urządzeń pamięci masowej. Dzięki małemu obciążeniu zasobów systemowych program eScan
nie spowalnia pracy komputera nawet w czasie,
kiedy wykonywane jest kompleksowe skanowanie systemu.
Zapora dwukierunkowa (funkcja ulepszona)
Zapora filtruje wszystkie przychodzące i wychodzące procesy sieciowe na komputerze i chroni
go przed atakami sieciowymi wszystkich rodzajów. Zapora jest wyposażona w zestaw predefiniowanych reguł kontroli dostępu, które użytkownik może dostosowywać, aby filtrować ruch
sieciowy.

* MicroWorld Winsock Layer
** Domain and IP Reputation Checker
*** Non Intrusive Learning Pattern

Automatyczne pobieranie krytycznych
poprawek do systemu Windows®
Program eScan automatycznie sprawdza i pobiera krytyczne poprawki do systemu operacyjnego Windows® z serwisu internetowego firmy
Microsoft®, tym samym uniemożliwiając, złośliwemu oprogramowaniu wykorzystanie słabych
punktów w systemie operacyjnym.
Tryb ratunkowy eScan
Jest to zaawansowana funkcja, która umożliwia użytkownikowi włączenie systemu w trybie bezpiecznego środowiska bez stosowania
nośników optycznych. Tryb ten wykorzystuje
środowisko oparte na systemie Windows®, które nie tylko umożliwia wykonanie skanowania
i oczyszczenie systemu, ale również naprawę
zmian w rejestrze wprowadzonych przez wirusy
i rootkity.
Zaawansowana funkcja antyspamowa
Pakiet eScan obejmuje technologię NILP***
i wyrafinowane filtry, funkcjonujące na podstawie konkretnych słów kluczowych i fraz. Dzięki
mechanizmom sztucznej inteligencji technologia NILP*** uczy się wzorców zachowań użytkownika i odpowiednio klasyfikuje e-maile jako
„Ham” (wiadomości odbierane przez użytkownika) i jako „Spam” (wiadomości kierowane
do kwarantanny).
Skuteczna funkcja automatycznych kopii
zapasowych i ich odtwarzania
Program eScan obejmuje funkcję automatycznych kopii zapasowych i ich odtwarzania, która umożliwia samoczynne wykonywanie kopii
wszystkich często używanych plików systemowych i przechowywanie ich w postaci zaszyfrowanej. Jeżeli program eScan wykryje infekcję
w dowolnych plikach systemowych, funkcja
ta automatycznie przywraca je w poprawnej postaci.
Wersje językowe
angielska, niemiecka, francuska, niderlandzka,
włoska, portugalska, hiszpańska, turecka, chińska (w wariancie uproszczonym), chińska (tradycyjna), grecka, koreańska, norweska, rosyjska,
polska, hiszpańska (w wariancie z Ameryki Płd.),
japońska i portugalska (w wariancie brazylijskim).
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Dodatkowe funkcje:

Minimalne wymagania systemowe

• Atrakcyjny, przyjazny i modny interfejs 		
użytkownika odpowiada potrzebom zarówno
nowicjuszy, jak i ekspertów.

System operacyjny
Windows® 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP Service Pack 2 lub
nowszy / 2000 Professional
[Wszystkie wersje 32- i 64-bitowe]

• Funkcja ochrony plików i folderów pomaga
zabezpieczyć wybrane pliki i foldery przed 		
tworzeniem, zmianami lub usunięciem.
• Funkcja ochrony trybu awaryjnego hasłem
chroni przed nieuprawnionym dostępem do trybu
awaryjnego Windows bez podania prawidłowego
hasła eScan.
• Funkcja szczepienia USB zabezpiecza urządzenia
USB, aby nie stały się źródłem zakażenia.
• Wydajna funkcja zdalnej pomocy technicznej
pozwala technikom firmy eScan uzyskać zdalny
dostęp do komputera klienta, aby móc szybciej
udzielać pomocy klientom firmy eScan na całym
świecie.
• Tryb gry jest włączany automatycznie, kiedy
na komputerze włączone zostają gry, filmy
lub prezentacje w trybie pełnoekranowym. 		
Powiadomienia i alarmy eScan nie są wówczas
wyświetlane.
• Bezpłatna, całodobowa pomoc techniczna
7 dni w tygodniu dostępna przez e-mail,
chat na żywo i fora dyskusyjne.

Procesor
Zalecana szybkość 1 GHz
Wolne miejsce na dysku
1 GB
Pamięć
Zalecane 1 GB
Wersja 14.x – wielojęzyczna

