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I en verden fyldt med internettrusler bliver 
din virksomheds kommunikation og data 
beskyttet på det højeste niveau.

Opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau bør ligge højt 
på prioritetslisten hos alle virksomheder. På grund af 
det stigende antal forsøg på at stjæle eller på anden 
måde kompromittere din virksomheds værdifulde data, 
har ESET Smart Security kombineret et sæt kraftfulde 
sikkerhedsværktøj/features såsom prisvindende antivirus 
og antispyware, en state-of-the-art firewall og anti-spam. 
Virksomhedens computere er beskyttet, så du kan fokusere 
på at drive din virksomhed, i stedet for at bekymre dig om 
netværkssikkerhed. ESET Smart Security bruger avancerede 
heuristiske teknologier for at opdage endnu ikke kendte 
trusler og udfører automatiske opdateringer for at stoppe 
de kendte trusler fra at gennemtrænge dit systems forsvar. 
ESETs sikkerhedsprodukter anerkendes konstant for sin 
proaktive beskyttelse af Virus Bulletin, en uafhængig 
testmyndighed, hvilket betyder bedre beskyttelse for din 
virksomhed. 

Fordele ved ESET Smart Security 

Smartere Scanner ESET Smart Security kontrollerer SSL-krypterede kommunikationskanaler som HTTPS og POP3S og scanner 
intelligent komprimerede filer for at finde skjulte trusler. Proaktiv beskyttelse starter på det tidligste tidspunkt i 
systemopstart, for altid at garantere din computers sikkerhed. 

Tidsbesparende Firewall ”New Learing Mode” sparer tid ved at oprette automatiske regler for firewallen ved at observere slutbrugerens brug 
af netværket, samtidig tilbydes mere avancerede firewall indstillinger for avancerede brugere. Brug skræddersyede 
firewall profiler sammen med trusted network zones og brug automatisk de passende firewall indstillinger baseret 
på det fundne netværk.*

Trusted Zone Authentication Autentifikationen identificerer netværkszoner der er tillid til via netværks konfigurationen (en konfigurerbar 
kombination af host/DNS/DHCP server IP adresse, wireless SSID, tilslutnings profil, osv.) eller autentificeres sikkert 
på et netværk via ESET Authentication Server.*

Opgraderet Antispam ESET Smart Security sikrer nu mod irriterende spam med et mindre, hurtigere og endnu mere effektivt spamfilter. 

Sikkerhed for flytbare medier Ved selvkørende medier scanner ESET Smart Security autorun.inf og tilknyttede filer, når mediet isættes, og 
scanner desuden alle filer på alle flytbare enheder, når der fås adgang til dem, eller under en fuldstændig scanning 
af mediet. Avancerede brugere kan tilpasse ESET Smart Security til at udføre yderligere niveauer af scanning på 
flytbare medier.

System Værktøjer ESET SysInspector og ESET SysRescue forenkler diagnosticering og rensning af inficerede systemer ved at tillade 
grundig scanning af system processer, for at finde skjulte trusler, og oprettelsen af en bootable rednings CD/DVD 
eller USB drev hjælper til med at reparere en inficeret computer.

Selvforsvar ESET NOD32 Antivirus har en indbygget teknologi, som forhindrer ondsindet software i at ødelægge eller 
deaktivere programmet, så du trygt kan stole på, at dit system altid er beskyttet.

Central styring Det brugervenlige styringsværktøj ESET Remote Administrator muliggør fjerninstallation, fjernstyring af klienter 
og opretholdelse af sikkerhedspolitikker. Mulighed for at bruge et lokalt “mirror” for at opdatere fra samme 
lokation, hvilket sparer båndbredde og sikrer jævn ydelse. Intuitiv og smart rapporteringsfunktion giver dig mere 
tid til at køre din virksomhed, frem for din antivirus.

SYSTEMKRAV

Processor Arkitektur i386 (Intel® 80386), amd64 (x86-64).

Operativsystemer Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7,  
Microsoft Windows Server 2000 (Business Edition), Microsoft Windows Server 2003 (Business Edition),  
Microsoft Windows Server 2008 (Business Edition)

Hukommelse 60 MB

Ledig disk-plads 41 MB (Download) /  230 MB (Installation)
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