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ZÁKLADNÍ FUNKCE
•
•
•
•
•
•

Trvalý antivirový štít
Emailová ochrana
Webová ochrana
Inteligentní firewall
Vytvoření USB skeneru
Vytvoření obnovovacího bootovacího disku

Ochrana souborového systému
Základní vrstva ochrany je představována on-access a on-demand skenováním souborů a složek. Ke skenování je využíván vysoce efektivní dvojitý motor.
Reaktivní a proaktivní
Software umožňuje využití skenování příznaků i behaviorální
analýzy. Tradiční skener s neustále aktualizovanou databází
virů detekuje a zastavuje většinu hrozeb. Heuristická analýza
se stará o zbytek.
Přídavné vrstvy
Jako přídavek ke standardní antivirové a antispyware ochraně
jsou sledovány také e-mailové a webové proudy. Cílem je
zastavit viry ještě před tím, než se usadí na pevném disku.
Inteligentní firewall třídí příchozí a odchozí spojení a blokuje
možné hrozby.
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HLAVNÍ PŘEDNOSTI
•
•
•
•
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Více ochranných štítů
Detekce bez kompromisů
Optimalizované rozhraní
Jednoduché nastavení
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AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE
Virová databáze je automaticky aktualizována ve
specifikovaných intervalech, aby byla neustále
připravena pro nové hrozby. S každou novou verzí
software je k dispozici také automatický upgrade.

EMAILOVÝ ANTIVIRUS A ANTISPAM
Obrovské části e-mailového provozu jsou zatíženy
spamem. Proto je důležité mít opravdu účinnou
ochranu proti spamu. Někdy jsou e-maily spojené
také s distribucí virů. K tomu zase slouží e-mailový
antivirus.

INTELIGENTNÍ FIREWALL
Inteligentní firewall pro nás znamená, že se vás
nebude ptát při každé nové aplikaci. Ve většině
případů přesně vyhodnotí bezpečnost každé
aplikace a pokud je to nutné, tak ji zablokuje.

RODIČOVSKÝ ZÁMEK
Modul pro filtrování webového obsahu poskytuje
chráněné online prostředí pro děti a náctileté.
Umožňuje blokování předdefinovaných kategorií
obsahu.   Změny nastavení rodičovského zámku
jsou možné po zadání hesla.

MOBILNÍ ANTIVIRUS
Software poskytuje praktický způsob ochrany vašich
vyjímatelných paměťových médií. Můžete instalovat
mobilní verzi antiviru na své ukládací médium; zůstane chráněno bez ohledu na to, v jakém počítače jej
použijete.  

Nabízí se dvě možnosti pro vytvoření bootovacího
disku antiviru:
• Plugin pro Bart’s Preinstalled Environment
• Windows Preinstallation Environment

VZDÁLENÝ MANAGEMENT
Software je plně kompatibilní s aplikací TrustPort
Management, který umožňuje jeho vzdálenou
instalaci, nastavení a údržbu na více počítačích
v rámci sítě.

OPTIMA – OPTIMALIZUJTE SVÉ PC
Čistí dočasné adresáře   
Čistí registry
Optimalizuje přístup ke složkám
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NEW

•

Nadřazený ochranný štít dohlížející na
nejkritičtější a nejzranitelnější aplikace

•

Blokuje možné zneužití zranitelností webových
prohlížečů a často zneužívaného software

•
•

Chrání před stažením závadného software
Zabraňuje tzv. zero-day útokům

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
CPU: Intel Pentium IV nebo kompatibilní
RAM: 512 MB
HDD: 420 MB volného místa na disku

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY
•
•
•

Windows 10, 8, 7
Windows Vista
Windows XP

JAZYKOVÉ VARIANTY

ZÁCHRANNÝ DISK

•
•
•

ANTIEXPLOIT

Angličtina,
čeština,
čínština,
dánština,
francouzština, holandština, italština, japonština,
maďarština, němčina, polština, portugalština,
ruština, španělština, turečtina, ukrajinština.

MOŽNOSTI LICENCE
•
•
•

1 počítač
3 počítače
6 počítačů

POZNÁMKA
Software je k dispozici také jako firemní řešení coby
součást TrustPort Security Elements.
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