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Prosta w obsłudze ochrona przed wirusami
F-Secure® Anti-Virus™ 2011 to doskonała ochrona przed wirusami. Rozwiązanie
skutecznie chroni przed wirusami, złośliwym i szpiegującym oprogramowaniem
oraz zainfekowanymi załącznikami poczty e-mail. Automatyczne aktualizacje
i zaawansowana technologia DeepGuard™ są gwarancję najszybszej
ochrony przed nowymi zagrożeniami. Szczegółowe badania pomogły nam
opracować rozwiązanie, w którym wszystkie problemy są rozwiązywane bez
angażowania użytkownika — wyświetlane jest tylko powiadomienie o działaniu
zabezpieczeń.
Błyskawicznie działająca ochrona
Liczba złośliwych programów rośnie w szybkim tempie. Udoskonalenie
technologii skanowania pozwoliło szybciej i dokładniej niż kiedykolwiek
wcześniej wykrywać najnowsze zagrożenia. Automatyczne aktualizacje i
zaawansowana technologia ochrony są gwarancję najszybszej reakcji na nowe
zagrożenia. Rozwiązanie F-Secure Anti-Virus 2011 automatycznie określa, które
pliki są szkodliwe i udostępnia te informacje użytkownikom.
Chroniona prywatności dzięki ochronie antyszpiegowskiej
Oprogramowanie szpiegujące może potajemnie śledzić zwyczaje związane
z przeglądaniem stron internetowych, rejestrować preferencje dotyczące
zakupów, a także przejmować kontrolę nad przeglądarką lub też używać
połączenia internetowego do wysyłania danych użytkownika do osób trzecich.
F-Secure Anti-Virus chroni prywatne dane użytkownika, wykrywając i usuwając
takie oprogramowanie z komputera.
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Najważniejsze funkcje
Ochrona komputera przed wirusami,
robakami i innym złośliwym
oprogramowaniem
Ochrona w czasie rzeczywistym przed
wirusami, robakami i innymi typami
powszechnie spotykanego złośliwego
oprogramowania. Dzięki automatycznie
aktualizowanej ochronie, o której
niezawodność dbają cieszące się światową
renomą laboratoria firmy F-Secure oraz
technologii DeepGuard™ komputer jest
zawsze bezpieczny.
Wykrywanie i usuwanie
oprogramowania szpiegującego z
komputera
Rozwiązanie F-Secure Anti-Virus usuwa
oprogramowanie instalowane potajemnie
na komputerze, zapewniając bezpieczną i
wolną od szpiegów pracę systemu.
Najszybsza ochrona
Firma F-Secure dostarcza milionom
użytkowników na całym świecie
najszybciej aktualizowanej ochrony, nawet
podczas epidemii wirusowych.

Łatwa instalacji i prosta obsługi
Oprogramowanie F-Secure Anti-Virus jest bardzo łatwe w instalacji i użyciu. Jest
wysoce zautomatyzowane, dlatego użytkownik nie musi rozumieć złożonych
kwestii dotyczących bezpieczeństwa danych. Zaprojektowany w oparciu o
szczegółowe badania użyteczności interfejs użytkownika wyznacza nowe
standardy bezpiecznego korzystania z komputerów.
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Najszybsza ochrona przed wirusami
Częste automatyczne aktualizacje i zaawansowana technologia rozproszonej
sieci ochrony DeepGuard™ stanowią gwarancję najszybszej ochrony przed
nowymi wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem. Natychmiastowa reakcja
i szybkie dostarczanie szczepionek na nowe zagrożenia zapewniają pracujące
przez całą dobę laboratoria firmy F-Secure.

Obsługiwane platformy
Windows 7 (wszystkie wersje)
Windows Vista (wszystkie wersje)
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows XP Media Center Edition

Oprogramowanie w Twoim języku
Rozwiązanie F-Secure Anti-Virus ma przejrzysty interfejs użytkownika i łatwo
dostępny podręcznik elektroniczny. Zarówno oprogramowanie, jak i podręcznik
są w języku polskim.

Dostępne języki
English, Čeština, Dansk, Deutsch,
Eesti keel, ελληνικ, Español, Español (Latin
America), Français, Français (Canada),
Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski,
Português, Português (Brasil), Român,
Russki, Slovenščina, Suomi, Svenska, Türkçe,
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日本語, 简体中文, 繁體中文(臺灣), 繁體中
文(香港)

Firma F-Secure zdobyła zaufanie milionów
ludzi, którzy powierzyli jej ochronę swoich
danych w domu, w biurze i na urządzeniach
przenośnych.
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