Proaktyvi apsauga vagystės atveju Anti–Theft:
Valdykite savo prarastą įrenginį per asmeninę my.eset.com paskyrą
Pasikliaukite gudriomis ir naudingomis funkcijomis, kurios padeda apsaugoti jūsų įrenginį, o netyčia jį praradus – lengviau surasti

Apsaugo ne tik jus, kai naršote
internete savo išmaniajame telefone ar
planšetiniame kompiuteryje, tačiau ir patį
įrenginį, jeigu netyčia jį prarastumėte.
Išlikite apsaugoti socialiniuose tinkluose,
apsipirkdami ar užsiimdami bet kokia kita
veikla internete. Pasinaudokite pažangios
antivirusinės, apsaugos nuo sukčiavimo
Anti-Phishing ir proaktyvios apsaugos
vagystės atveju Anti-Theft teikiamais
privalumais. Sprendimas pasiekiamas tiek
mokama, tiek nemokama versija, tačiau
mokama Premium versija siūlo ženkliai
daugiau galimybių.

Apsauga vagystės atveju
Anti-Theft

Ji suveikia aptikus įtartiną elgseną. Jeigu nesėkmingai bandoma atrakinti ekrano apsauga (PIN
kodas, braukimo šablonas ar slaptažodis) arba yra įdedama nepatvirtinta SIM kortelė, įrenginys yra
užrakinamas, o telefono kameros daro momentines nuotraukas, kurios automatiškai yra siunčiamos į
my.eset.com paskyrą. Joje taip pat galite sužinoti įrenginio buvimo vietą, dabartinį IP adresą, įdėtos SIM
kortelės duomenis ir kitą papildomą informaciją. Vartotojas gali pažymėti telefoną kaip dingusį my.eset.
com paskyroje ir pradėti įrenginio vietos sekimą, išsiųsti norimą ekrano žinutę arba ištrinti visą
telefone esančią informaciją.

Pasirinkta ekrano žinutė

Norėdami susisiekti su įrenginį radusiu asmeniu, galite išsiųsti savo pasirinktą žinutę tiesiai į telefono
ekraną, net jeigu įrenginys yra užrakintas.

Įrenginio vietos sekimas

Kai įrenginys yra pažymimas dingusiu, jo buvimo vieta yra nuolatos siunčiama į my.eset.com paskyrą ir
atvaizduojama žemėlapyje – tai leidžia stebėti įrenginio buvimo vietą realiu laiku.

Momentinės nuotraukos

Dingusio įrenginio kameromis daromos nuotraukos yra nuolatos siunčiamos į my.eset.com paskyrą, tai
leidžia tiksliau nustatyti įrenginio buvimo vietą ir jį radusį asmenį.

Baterijos išsekimo perspėjimas

Senkant įrenginio baterijai yra nuskaitoma jo buvimo vieta ir persiunčiamos paskutinės nuotraukos į
my.eset.com paskyrą dar prieš įrenginiui visiškai išsikraunant.

SIM apsauga

Kontroliuokite savo įrenginį, net jį netyčia prarastumėte. Įrenginys priims nuotolines jūsų komandas,
net jeigu bus įdėta nepatvirtinta SIM kortelė. Jūsų nurodyti patikimų draugų kontaktai gaus įdėtos SIM
kortelės telefono numerį, IMSI numerį ir įrenginio IMEI kodą.

SMS žinute aktyvuojamos
komandos

Šios nemokamos funkcijos suteikia galimybę kontroliuoti savo įrenginį: per nuotolį užrakinti arba ištrinti
duomenis, paleisti sireną ir sekti buvimo vietą su GPS.

NEMOKAMA

Išlikite apsaugoti internete su antivirusine apsauga
bei apsauga nuo sukčiavimo Anti–Phishing
Mėgaukitės savo laiku internete – kad ir iš kur prisijungtumėte, jūs būsite saugus. ESET apsaugos sprendimai perspės apie kenkėjiškus puslapius ir
pasistengs jus nukreipti nuo pašalinės įtakos. Galite pasikliauti ESET NOD32 technologija – atsiųstos programos bus nuodugniai patikrintos, kad
demaskuotų paslėptas nepageidaujamas programas. Su apsauga nuo sukčiavimo Anti-Phishing išvengsite tikrais apsimetančių puslapių, sukurtų
pavogti jūsų prisijungimo ar asmeninius duomenis.
Skenavimas realiu laiku
NEMOKAMA

Visos programos ir ryšys yra stebimi ieškant kenkėjams būdingų veikimo scenarijų – taip suteikiama
apsauga tiek internete, tiek ir prie jo neprisijungus.
Visuomet, kai įtariate radę kažką netinkamo, paleiskite telefono nuskaitymą. Jis veiks fone ir netrukdys
įprastai naudotis įrenginiu. Baigus nuskaitymą galėsite patikrinti detalų išrašą apie rastas grėsmes ir
kenkėjus.
Pasitikėkite ESET LiveGrid® suteikiama apsauga realiu laiku. Debesų kompiuterija paremta sistema
stebi bei analizuoja ESET vartotojų iš viso pasaulio surenkamus kenkėjų duomenis, todėl leidžia juos
neutralizuoti vos tik pradėjusias plisti grėsmėms.

Apsauga nuo sukčiavimo
Anti-Phishing

Nuskenuokite QR kodą savo
išmaniuoju telefonu arba
apsilankykite www.eset.lt

Apsauga nuo kenkėjiškų puslapių, siekiančių pavogti jautrią informaciją – prisijungimo vardus,
slaptažodžius, bankinę informaciją ar mokėjimo kortelės duomenis.

Skambinimo ir žinučių režimas yra saugesnis bei patogesnis
Jūs neprivalote taikstytis su skambučiais ir SMS žinutėmis, kurių nepageidaujate gauti. Dabar galite užblokuoti ką norite ir kada norite,
kad tai nebedrumstų jūsų ramybės.

ir atsisiųskite ESET Mobile
Security programėlę.

SMS ir skambučių filtras

Gaukite tik tuos skambučius ir žinutes, kurių norite. Nustatykite laiką ir siuntėjus, iš kurių norite gauti
žinutes ar skambučius. Jūs taip pat galite užblokuoti paskutinį skambinusįjį ar SMS siuntėją. Blokuokite
skambučius ir SMS žinutes konkrečiu metu, išskiriant, pavyzdžiui, šeimos ar draugų ratą. Blokuokite
paskutinį skambinusįjį ir išvenkite šio numerio skambučių ateityje. Tai paprasta, greita ir leidžia
atsisakyti nepageidaujamų skambučių ar SMS žinučių kartą ir visiems laikams.

Lengvai naudojama – taip pat ir planšetiniuose kompiuteriuose
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Planšetėms pritaikyta vartotojo sąsaja leidžia lengvai pasiekti daugybę saugumo funkcijų.
Planšetinių kompiuterių
palaikymas
NEMOKAMA

Priklausomai nuo įrenginio tipo, vartotojo sąsaja atrodo nepriekaištingai tiek horizontalioje, tiek
vertikalioje padėtyje. Funkcijos, skirtos tik išmaniesiems telefonams (pvz., paskutinio skambinusiojo
blokavimas), išlieka paslėptos planšetiniuose kompiuteriuose.

