İnternet’i Daha Güvenli Hale Getirirerek Keyfini Çıkarmanızı Sağlar
ESET’in ödüllü tespit teknolojisi ile güvenle korunarak İnternet’in keyfini çıkarın. Dünya genelinde 110 milyondan fazla insan virüs, solucan, istenmeyen yazılım
gibi tüm tehditleri ortadan kaldıran ESET’e güveniyor. Ayrıca tespit yöntemlerinden kaçan zararlılara, hedefli saldırılara ve istismarcılara karşı da korunun.

ESET’in bilinen hız, tespit ve kolaylık özellikleri
üzerine geliştirilmiş olan yepyeni, çok
katmanlı zararlı yazılım koruması ile dijital
dünyanın keyfini çıkarın. ESET Smart Security®
Premium 10 ile ESET’in sunduğu tüm koruma
yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Ödüllü
ESET Antivirus ve Antispyware’in yanı sıra, çok
güçlü parolaları basitçe oluşturup saklayabilir,
USB depolama aygıtlarınızı şifreleyebilir, web
kameranızı korur, Wi-Fi yönlendiricinizin
güvenliğini kontrol eder ve çevrimiçi bankacılık
ve ödeme işlemlerinizi daha güvenli hale
getirirsiniz.

Antivirus ve Antispyware

Her türlü çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı proaktif koruma sağlar ve kötü amaçlı yazılımların diğer kullanıcılara yayılmasını önler.

Exploit Engelleyici

Özellikle antivirus yazılımlarını atlatacak şekilde tasarlanmış saldırıları engeller.
Ekranınızı kilitleyen yazılımları ve fidye yazılımlarını engeller.
Tarayıcılar, PDF okuyucular ve Java tabanlı yazılımlar da dahil olmak üzere uygulama kaynaklı saldırılardan korur.

Gelişmiş Bellek Tarayıcı

Etkinliğini gizlemek için birden fazla şifreleme katmanı kullanan, inatçı zararlı yazılımların daha iyi algılanmasını sağlar.

Bulut Tabanlı Tarama

ESET Live Grid® veri tabanına göre beyaz listeleme yaparak taramaları hızlandırır.
Bilinmeyen zararlı yazılımları, davranışlarına göre bulut tabanlı itibar sistemimizle karşılaştırarak proaktif bir şekilde durdurur.

Dosyaları İndirirken Tarama

Arşiv dosyaları gibi belirli dosya türlerini, indirme sırasında tarayarak, tarama süresini kısaltır.

Boşta Durumu Taraması

Kapsamlı taramaları bilgisayar kullanımda değilken yaparak sistem performansını destekler. Aktif olmayan olası tehditlerin,
hasara neden olmadan tespitine yardımcı olur.

Host Tabanlı Saldırı Önleme
Sistemi (HIPS)

Sistem davranışını daha ayrıntılı bir şekilde özelleştirmenize imkân sağlar.
Sistem kaydı, aktif işlemler ve programlar için kurallar belirlemenize ve güvenlik durumunuzu en ince ayrıntısına kadar ayarlamanıza olanak tanır.

Script Tabanlı Saldırı
Koruması

Windows PowerShell’i istismar etmeye çalışan kötü amaçlı script saldırılarını algılar.
Ayrıca, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer ve Microsoft Edge gibi desteklenen tüm tarayıcılar üzerinden gelen kötü amaçlı JavaScript içerikleri algılar.

YENİ

Bilgisayarınızın Tüm Gücünü Siz Kullanın
ESET Smart Security Premium 10, her gün kullandığınız programlara daha fazla güç ayırarak, yavaşlama olmadan oyun oynamanızı, çalışmanızı ve İnternet’te
gezinmenizi sağlar. Pil tasarruf moduyla prize bağlanmadan daha uzun süre çevrimiçi kalın ve oyunların keyfini, dikkatinizi dağıtan açılır pencereler olmadan
çıkarın.
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Düşük Kaynak Kullanımı

Yüksek performans sağlar ve donanımın ömrünü uzatır.
Her türlü sistem ortamına uyum sağlar.
Son derece küçük güncelleme paketleriyle İnternet bant genişliğinden tasarruf sağlar.

Oyun Modu

Herhangi bir program tam ekran modunda ise ESET Smart Security Premium 10, otomatik olarak sessiz moda geçer. Oyunlar, videolar, fotoğraflar veya sunumlar için sistem kaynaklarını korumak amacıyla tüm açılır pencereler, güncellemeler ve
diğer sistem gücü isteyen uygulamalar ertelenir.

Taşınabilir Bilgisayar Desteği

Prize takılı olmadan uzun süre çevrimiçi kalabilmeniz için sistem kaynaklarını korumak amacıyla, üzerinde işlem yapılmayan
pencereleri, güncellemeleri ve kaynak talep eden faaliyetleri erteler.

Gizliliğinizi Koruyun
Hackerların parolalarınızı ele geçirmesini engelleyin ve çevrimiçi bankacılık ve ödeme işlemleri sırasında güvende kalın. Bağlantılarınız daha güvenli olsun,
kameranızı ve Wi-Fi yönlendiricinizi gizli erişimlere karşı koruyun ve önemli verilerinizin flash belleklere kopyalanmasını engelleyin.
Veri Güvenliği
YENİ

PREMIUM

Parola Yöneticisi
YENİ

PREMIUM

Webcam Koruması
YENİ

Ev Ağı Koruması
YENİ

Verinizi yüksek güvenlik ile saklayabilmeniz için dosya ve çıkarılabilir medyaları (USB Bellekler vs.) şifrelemenizi sağlar. USB
Belleğin veya bilgisayarın çalınması durumunda kişisel verilerinizi korur ve güvenli veri paylaşımı sağlar.
Parolalarınızı dünyanın önde gelen standardı AES-256 bit şifreleme yönetimi ile saklayın ve otomatik doldurun. Tek yapmanız
gereken ana parolayı hatırlamak. Ayrıca her ihtiyacınız olduğunda ekstra güvenli yeni parolalar oluşturabilirsiniz.
Bilgisayarınızda çalışan tüm servis ve uygulamaların kamera erişimlerini sürekli kontrol eder. Kameraya beklenmeyen
erişimlerde uyarı verir ve engelleyebilmenizi sağlar.
Evinizdeki Wi-Fi yönlendiriciniz için ek güvenlik önlemleri alarak Nesnelerin İnternetine hazırlıklı olun. Yönlendiricinizi
zayıf parolalar, eski firmware gibi açıklara karşı test eder ve iyileştirmeniz için öneriler sunar. Ayrıca bağlı cihazları (telefon,
televizyon vb.) kategorik olarak listeler.

Kişisel Güvenlik Duvarı

Bilgisayarınıza izinsiz girişleri engelleyerek kişisel verilerinizi korur.

Ağ Saldırısı Koruması

Kişisel Güvenlik Duvarına ek olarak bilgisayarınızı bulaşıcı ağ trafiğine karşı korur, tehlikeli kalıplarda sayılabilecek tehditleri
engeller.

Bankacılık ve Ödeme Sistemleri
Koruması

İnternet bankacılığı sitelerine giriş yaptığınızda otomatik olarak özel bir tarayıcı açarak çevrimiçi ödemelerinizi güvenle
yapabilmenizi sağlar.
Güvenli transfer için klavye ve tarayıcı arasında trafiği şifreleyerek sizi tuş kaydedicilere karşı korur.

Botnet Koruması

Botnet zararlılarına karşı ek güvenlik önlemleri ile bilgisayarınızın istenmeyen posta, ağ saldırısı gibi işlemlerde kullanılması
engellenir.
Bulaşıcı trafiğin daha hızlı tespit edilebilmesi için kullanılan yeni bir yöntem; Ağ İmzaları

Kimlik Avı Koruması

Kullanıcı adı, parola ve diğer hassas kişisel verilerin orijinallerini taklit eden sahte web siteleri tarafından çalınmasına karşı
korur.

Ev Dışı Ağ

Bilinmeyen bir ağa bağlandığınızda sizi uyarır ve Katı Koruma moduna geçmenizi önerir.
Bilgisayarınızın aynı ağa bağlı diğer cihazlara karşı görünmez olmasını sağlar.

Cihaz Kontrolü

Kişisel verilerinizin yetkisiz kişilerce harici cihazlara kopyalanmasını önlemenize olanak sağlar.
CD, DVD, USB bellek ve harici disk gibi depolama cihazlarını engellmenize olanak sağlar.
Bluetooth, FireWire ve seri/paralel bağlantı noktaları üzerine bağlanan cihazları engellemenize izin verir.

Antispam

Posta kutunuzun istenmeyen postalar tarafından işgal edilmesini engeller.
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Anti-Theft: Kayıp bilgisayarınızı tekrar bularak güvende kalın.
Bilgisayarınızı, kaybolduğunda veya çalındığında da koruyun ve tekrar bulma şansınızı arttırın. Bir my.eset.com hesabı oluşturun ve bilgisayarınız kaybolduğunda
takip edin.
Konum Tespiti

ESET® Anti-Theft web ara yüzünden bir cihazı kayıp olarak işaretleyebilir ve böylece kayıp cihaz açıldığında Wi-Fi ağları
aracılığı ile belirlenen yaklaşık konumunu harita üzerinde görebilirsiniz.
Toplanan verilere my.eset.com üzerinde buluna ESET Anti-Theft aracılığı ile erişebilirsiniz.

Dizüstü Aktivite İzleme

Hırsızları dizüstü bilgisayarınızın kamerasından izlemenizi sağlar.
Kayıp bilgisayarın ekran görüntülerini toplar.
Toplanan tüm fotoğraf ve ekran görüntülerini my.eset.com üzerinde saklar.

Anti-Theft Optimizasyonu

Cihazınızın en iyi şekilde korunabilmesi için Anti-Theft’i yapılandırabilirsiniz. Windows otomatik oturum açmayı kolaylaştırır,
anahtar sistem ayarlarını değiştirebilmeniz için öneriler sunar.

Tek Yönlü Mesajlaşma

my.eset.com aracılığı ile mesaj oluşturup kayıp cihazınızın ekranında görüntülenmesini sağlayarak geri getirilmesini kolaylaştırın.

Çocuklarınızı İnternet’te Koruyun
Ebeveyn Koruması sayesinde çocuklarınız, İnternet’in yalnızca iyi tarafı ile tanışsın. Saldırgan içeriğe maruz kalmalarını engelleyin. Yirmiden fazla web sitesi
kategorisini engelleyin veya listeye yeni siteler ekleyin.
Ebeveyn Kontrolü

Çocuğunuzun yaşına göre öntanımlı kategorilerden birini seçin.
Ayarların değiştirilmesine ve programın izinsiz kaldırılmasına karşı parola ile koruyun.

Kurun ve Kullanın ya da Tüm İhtiyaçlarınıza Göre Özelleştirin
ESET Smart Security Premium 10, varsayılan ayarları ile başlangıçtan itibaren en üst düzeyde koruma sağlayarak potansiyel güvenlik tehditlerinin farkında olmanızı ve doğrudan ana ekrandan giderebilmenizi sağlar. Benzersiz arayüzü tüm günlük işlerinizi kolayca yapabilmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Buna ek
olarak 150’den fazla detaylı ayar sayesinde güvenlik profilinizi istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz.
Tek Tıkla Çözüm

Koruma durumunuzu görmenizi sağlar ve tüm ekranlardan en sık kullanılan araçlara erişmenizi sağlar. Olası sorunlara karşı
tek tıkla ulaşabileceğiniz, kapsamlı çözümler sunar.

Kolay Ürün Güncellemeleri

En üst seviye güvenliğe sahip olabilmeniz için yeni koruma teknolojilerinden anında faydalanmanızı sağlar.

İleri Düzey Kullanıcılar İçin
Ayarlar

Gereksinimlerinize uygun kapsamlı güvenlik ayarları sunar.
Maksimum tarama derinliğini, tarama süresini, taranacak dosya ve arşivlerin boyutunu ve çok daha fazlasını tanımlamanıza
olanak sağlar.

ESET SysInspector®

Geniş kapsamlı güvenlik ve uyumluluk sorunlarını gidermek için kullanılan, sistemdeki kritik bilgileri yakalayan gelişmiş bir
tanı aracıdır.
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