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Bezpečné připojení na internet
Užijte si pocit bezpečí při každém připojení na internet. Spolehlivá technologie NOD32 kontroluje stahované soubory a zároveň detekuje 
potenciálně nechtěné aplikace. Bezpečnostní modul Anti-Phishing blokuje stránky se škodlivým obsahem.

Ochrana v reálném čase Kontroluje všechny aplikace a navázané komunikace na přítomnost škodlivého kódu. Chrání před  
online i offline hrozbami, detekuje útoky USSD (protokol, který používají GSM telefony pro komunikaci  
s počítači poskytovatele).

Volitelná kontrola Máte-li podezření na nákazu, můžete kdykoli spustit kontrolu zařízení. Kontrola běží na pozadí bez 
zbytečných hlášení o probíhající aktivitě. Po dokončení se zobrazí protokol se všemi podrobnostmi.

ESET Live Grid Je cloud technologie, která sbírá vzorky škodlivých kódů  od všech uživatelů produktů ESET po celém 
světě. Pomáhá tak rychle reagovat na nově vznikající hrozby.

Detekce potenciálně  
nechtěných aplikací 

Odhaluje aplikace, které mohou být pro vaše zařízení škodlivé. Chrání zařízení před nechtěným 
odesíláním prémiových SMS a voláním na placené linky.

Placené funkce

Anti-Phishing Chrání před podvodnými stránkami, které se snaží získat citlivé informace jako je uživatelské jméno, 
heslo, podrobnosti o kreditních kartách nebo bankovnictví.

Audit aplikací Zobrazí přístupová práva všech nainstalovaných aplikací  ve skupinách.  
Dozvíte se tak, k jakým informacím daná aplikace přistupuje.

Naplánovaná kontrola Spouští kontrolu zařízení v pravidelných intervalech dle nastavení (např. v noci).

Karanténa Všechny detekované hrozby jsou přemístěny do karantény, odkud nemohou pokračovat ve škodlivé 
činnosti. Soubory můžete ponechat, smazat nebo přemístit.

Chrání smartphony a tablety při surfování 
na internetu (Antivirus), v případě ztráty 
zařízení (Anti-Theft) i před podvodnými 
stránkami (Anti-Phishing). Už žádný 
škodlivý kód při používání sociálních  
sítí nebo online nakupování. Produkt  
je dostupný v základní a prémiové verzi, 
které nabízí bohaté bezpečnostní funkce.



Anti-Theft:  
Kontrolujte mobilní zařízení pomocí my.eset.com
Spolehněte se na šikovné funkce, které vám pomohou najít zařízení při ztrátě nebo odcizení.

Placené funkce

Proaktivní Anti-Theft Se aktivuje při podezřelých aktivitách na mobilním zařízení. Pokud je opakovaně špatně zadáván znak/
PIN/heslo pro odemčení nebo je vložena neautorizovaná SIM karta, zařízení se zablokuje a automaticky 
odešle fotky z mobilního fotoaparátu na my.eset.com spolu s informacemi o poloze zařízení, současné IP 
adrese, detailech o vložené SIM kartě a podobně. Na my.eset.com můžete sledovat další aktivitu  
na zařízení či hned vzdáleně vymazat data.

Vzdálené vymazání Bezpečně vymaže všechny kontakty, zprávy a obsah telefonu i paměťové karty pomocí SMS příkazu.

Zpráva na obrazovku Odešle libovolnou zprávu např. s kontaktními informacemi na ztracené zařízení. Zpráva se zobrazí  
na obrazovce i v případě, že je zařízení zablokováno.

Vzdálená lokalizace Poloha zařízení se pravidelně odesílá na my.eset.com, kde se zobrazí na mapě. 

Snímky z kamer Na my.eset.com se pravidelně odesílají fotografie z předního i zadního fotoaparátu.

Upozornění na vybitou baterii Pokud má zařízení téměř vybitou baterii, automaticky dojde k odeslání posledních snímků před 
vypnutím zařízení.

Kontrola SIM karty Umožňuje kontrolu telefonu i po vložení neautorizované SIM karty. Příjemci uvedení v důvěryhodných 
kontaktech obdrží informaci o vložené SIM kartě. SMS zpráva obsahuje tel. číslo, IMSI a IMEI kód karty.

Funkce zdarma
Všechny funkce uvedené níže se spouští odesláním SMS zpráv.

Vzdálené zamknutí Zamkne ztracené či ukradené zařízení pomocí SMS příkazu. Po zamknutí se k uloženým datům může 
dostat pouze autorizovaná osoba.

GPS lokalizace Vzdáleně lokalizuje telefon pomocí SMS příkazu a souřadnic GPS.

Zvukové upozornění Pomůže najít zařízení spuštěním zvukové sirény a to i v případě, že je telefon v tichém režimu.
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Kontaktní informaceBezpečnější volání a odesílání zpráv
Rozhodujte o tom, kdo vám může zavolat nebo poslat SMS zprávu. Filtr volání a SMS zpráv vám umožňuje zablokovat libovolná 
telefonní čísla.

Placené funkce

Filtr volání a SMS Na zařízení se dovolá a pošle zprávu jen vámi určená osoba(y). Definovat lze také čas,  
kdy je zařízení dostupné.

Blokace dle času Telefon bude dostupný jen ve zvolených časech, zároveň ale můžete nadefinovat výjimky např.  
pro rodinu nebo přátele.

Blokace skupin Zablokovat můžete i skupiny uživatelů. Pro určení skupin a aplikaci pravidla se využívají skupiny  
v kontakt listu – rodina, přátelé, práce. Blokovat lze i volání z neznámých čísel.

Blokace posledního volajícího Jednoduchá a rychlá blokace posledního hovoru. Číslo se zařadí na blacklist a už vás nebude  
v budoucnu obtěžovat.

Použitelnost a podpora tabletů
Grafické rozhraní podporuje tablety a všechny bezpečnostní funkce jsou jednoduše dostupné.

Podpora tabletů Design programu byl navržen s ohledem na potřeby tabletu. Na zařízeních bez podpory 3G  
jsou některé funkce nedostupné (např. Anti-Theft).

Malé aktualizace Velikost aktualizačních balíčků umožňuje rychle stáhnout nejnovější aktualizace virové databáze  
a zbytečně nezatěžovat zařízení.

Nové rozhraní Veškeré funkce, nastavení i informace jsou intuitivně a rychle dostupné „na pár dotyků“.


