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family security pack
Len jedna licencia

POČÍTAČE

Bezpečnosť vašich zariadení pokrýva jedna licencia a môžete ju
kedykoľvek jednoducho preniesť na nové zariadenie.

MAC OS X

Chráňte vaše deti online

SMARTFÓNY A TABLETY

Vďaka ESET Parental Control môžete deťom dopriať bezpečnejší
internet a chrániť ich tak aj online.

Ideálne vyváženie
Všetky bezpečnostné produkty ESET ponúkajú špičkovú ochranu
pred malvérom vďaka silnej detekcii, rýchlosti a jednoduchému
ovládaniu.

Ochráňte všetky vaše zariadenia
Či už používate PC, Mac, Linux, alebo androidový smartfón či
tablet, toto riešenie ESET ochráni všetky vaše zariadenia najnovšími
Antivirus, Firewall a Anti-Phishing technológiami.

Nakupujte online bez obáv
Ochrana online platieb automaticky chráni váš internet banking
a zvyšuje bezpečnosť nákupov v online obchodoch.

Bezpečnejší router a web kamera
Ak sa niekto pokúsi získať kontrolu nad vašou web kamerou,
budete upozornení. Zároveň získate prehľad o tom, aké zariadenia
sú pripojené na vašu sieť.

Každý deň sa na nás spoliehajú milióny ľudí a spoločností
z celého sveta

„Najviac sa mi páči stabilita softvéru,
minimálna veľkosť aktualizácií a to,
že funguje.“
Miloš L. • zákazník ESET zo Slovenska

WINDOWS
LINUX

ANDROID

Chráni 4 zariadenia
na 18 mesiacov

WINDOWS MOBILE
SYMBIAN

INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ
Antivirus

Ochrana webovej kamery

Antispyware

Antispam

Anti-Phishing

Exploit Blocker

Ochrana proti skriptovým útokom

Ochrana pred botnetmi

Ochrana online platieb

Pokročilá kontrola pamäte

Anti-Theft

Nízka záťaž systému

Personálny firewall

Hráčsky mód

Ochrana domácej siete

Ochrana pred sieťovými útokmi

Rodičovská kontrola

Bezplatná technická podpora

BEZPEČNOSŤ SMARTFÓNOV A TABLETOV*
Antivirus

Filter SMS a hovorov**

Vzdialené uzamknutie

Vzdialené zmazanie dát

Vzdialené spustenie sirény

Proaktívny Anti-Theft

GPS lokalizácia

Anti-Phishing

Podpora tabletov

Správa na obrazovku

Fotky z kamery

Zisťovanie polohy

Upozornenie slabej baterky

Bezplatná technická podpora

Ochráňte až 4 zariadenia (PC/Mac/smartfón/tablet)
vďaka ESET Family Security Pack. ESET Parental
Control pre Android sa počíta ako jedno zariadenie,
ale môžete ho inštalovať na neobmedzený počet
zariadení.
Počítače: Windows OS: ESET Smart Security,
ESET NOD32 Antivirus. Mac OS X: ESET Cyber
Security Pro, ESET Cyber Security. Linux: ESET
NOD32 Antivirus. Smartfóny: ESET Mobile
Security pre Android, ESET Parental Control
pre Android, ESET Mobile Security pre Symbian,
ESET Mobile Security pre Windows Mobile.
Androidové tablety: ESET Mobile Security pre
Android, ESET Parental Control pre Android

SIM Matching

ESET PARENTAL CONTROL PRE ANDROID
Webový ochranca

Poloha dieťaťa

Aplikačný ochranca s časovými
limitmi

Rodičovské správy
Neobmedzené detské zariadenia

Žiadosť o odomknutie
* Niektoré funkcie nie sú dostupné pre tablety bez podpory hovorov a správ.
** Kvôli zmenám v Android OS nemusí funkcia SMS filtrovania fungovať na zariadeniach s Android 4
a novším, v závislosti od verzie OS a výrobcu.
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Ochráňte až 4 zariadenia (PC/Mac/smartfón/tablet)
vďaka ESET Family Security Pack. ESET Parental
Control pre Android sa počíta ako jedno zariadenie,
ale môžete ho inštalovať na neobmedzený počet
zariadení.
Počítače: Windows OS: ESET Smart Security,
ESET NOD32 Antivirus. Mac OS X: ESET Cyber
Security Pro, ESET Cyber Security. Linux: ESET
NOD32 Antivirus. Smartfóny: ESET Mobile
Security pre Android, ESET Parental Control
pre Android, ESET Mobile Security pre Symbian,
ESET Mobile Security pre Windows Mobile.
Androidové tablety: ESET Mobile Security pre
Android, ESET Parental Control pre Android.
Balíček neobsahuje ESET Smart Security Premium.
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Poloha dieťaťa
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limitmi

Rodičovské správy
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Žiadosť o odomknutie
* Niektoré funkcie nie sú dostupné pre tablety bez podpory hovorov a správ.
** Kvôli zmenám v Android OS nemusí funkcia SMS filtrovania fungovať na zariadeniach s Android 4
a novším, v závislosti od verzie OS a výrobcu.
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