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Megérkezett az ESET Smart Security 9 és az ESET NOD32 Antivirus 9
A Windows 10 kompatibilis megoldás már világszerte elérhető, fókuszban az online

pénzügyek

A vezető, proaktív védelmet kínáló biztonságtechnológiai vállalat, az ESET® bemutatta a
Windows otthoni  felhasználóinak  szánt  új  biztonsági  megoldásait:  megérkezett  az  ESET
Smart Security® 9 és az  ESET NOD32® Antivirus 9. Mindkét szoftver teljesen átalakított
felhasználói felülettel rendelkezik, illetve az ESET Smart Security 9 új megoldást is kínál,
amely  a  felhasználók  banki  tranzakcióinak  és  online  fizetéseinek  nyújt  biztonságos
környezetet.

Az ESET a jobb használhatóság és teljesítmény érdekében teljesen újratervezte biztonsági
megoldásait, amelynek során a felhasználói felület is megújult. Mindkét termék kompatibilis
a Microsoft legújabb operációs rendszerével, a Windows 10-zel. Az  ESET Smart Security® 9
egy  mindent  magában  foglaló  internetbiztonsági  megoldás,  amelyet  a  díjnyertes  ESET
NOD32® technológiája köré építettek.

Az internetes fenyegetések elleni  technológiák mellett  az ESET Smart Security része az új
Netbank-  és  tranzakcióvédelem megoldás  is.  Ez  a  technológia  az  online  banki  oldalakon
automatikusan felajánlja a felhasználók számára egy biztonságot munkamenet indítását, így a
banki tranzakciók egy külön erre a célra kialakított, biztonságos környezetben történhetnek
meg.

Az online banki és fizetési műveletek terjedése miatt egyre növekvő igény mutatkozott az
olyan biztonsági megoldások iránt, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a kiberbűnözők
ellen.  „Az ESET többszintű védelmet biztosító megoldásai  átgondolt tervezéssel  készülnek,
amelyek  a  különböző  védelmi  szintek  segítségével  bármilyen  veszélytől  megvédik  a
felhasználókat. A magyar piacon is egyre nagyobb számban történnek visszaélések az online
bankolással  vagy  banki  adatokkal  kapcsolatban.  Ehhez  mérten  terveztünk  a  meglévő
megoldásaink mellé egy teljesen új védelmi modult, amely javítja a felhasználói élményt és
nagyfokú biztonságot nyújt az online pénzügyi tranzakciók lebonyolítása során”  – mondta
Béres Péter a Sicontact Kft., az ESET magyarországi disztribútorának vezető IT tanácsadója.

Az  ESET  Smart  Security  9  többrétegű  biztonsági  megoldása  olyan  már  bizonyított
technológiákat  is  magában foglal,  mint  a  Botnet  elleni  védelem, az  Exploit  blokkoló és a
Sebezhetőség  elleni  védelem,  amelyek  működéséről  az  ESET  oldalán olvasható  részletes
ismertetés.  A  Botnet  elleni  védelem  megvédi  a  felhasználók  számítógépét  attól,  hogy  a
támadók  egy  kártevő  segítségével  távolról  átvegyék  a  gép  feletti  irányítást,  és  egy
zombihálózat  részeként  felhasználják  a  fertőzött  gépet  további  támadásokhoz.  Az  Exploit
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blokkoló  azokat  a  felhasználói  rendszerekben  található  alkalmazásokat  erősíti  meg,
amelyeket gyakran ér  támadás (webes böngészők,  PDF-olvasók,  e-mail  kliensek,  vagy MS
Office programok), a Sebezhetőség elleni védelem pedig hálózati szinten segíti, semlegesíti az
ismert sérülékenységeket célzó kártevőket.

A  Softpedia.com  hírportál  és  letöltési  szolgáltató  4,5/5  csillagra  értékelte  az  ESET  Smart
Security  programot,  a  szerkesztő  a  következőket  írta a  termékről:  „Az  ESET  kiváló
eredményeket mutat fel  a vírusok észlelésével,  a keresés gyorsaságával és az erőforrások
felhasználásával kapcsolatban. A Smart Security, nevéhez hűen, többszintű védelmet biztosít
az online fenyegetések ellen, akár böngészés közben, akár ha lehetővé tesszük gépünk távoli
elérését.”

További információ az ESET Smart Security 9 és az ESET NOD32 Antivirus 9 oldalán.

Az ESET-ről:
A több mint  25 éves,  díjnyertes NOD32 technológiát  kifejlesztő ESET a  proaktív  védelem úttörője,  az  üzleti  és  otthoni
biztonságtechnikai  szoftvermegoldások  nemzetközi  szállítója.  A  vállalat  piacvezető  a  fenyegetések  észlelésében  és
megelőzésében.  Az  1987-ben megjelent  ESET NOD32 Antivirus  világelső az elnyert  Virus  Bulletin  "VB100” díjak számát
tekintve, illetve a vizsgálatok 1998-as fennállása óta eddig minden szabadon terjedő vírust vagy férget észlelt és kivédett. Az
ESET  NOD32  Antivirus,  ESET  Smart  Security  és  az  ESET  Cyber  Security  (biztonsági  megoldás  Mac-re),  valamint  a
mobiltelefonok  és  táblagépek  védelmét  biztosító  ESET  Mobile  Security  a  legajánlottabb  biztonsági  megoldások  közé
tartoznak, a termékekben milliók bíznak meg világszerte. A vállalat központja Szlovákiában, Pozsonyban található, regionális
terjesztési  központokkal  rendelkezik San Diegóban (USA), Buenos Airesben (Argentína)  és Szingapúrban,  valamint  irodái
vannak  São  Paulóban  (Brazília)  és  Prágában  (Csehország).  Az  ESET  több  mint  180  országban,  köztük  Magyarországon,
rendelkezik kiterjedt partneri hálózattal. További információ: www.eset.hu

A Sicontactról:
A Sicontact Kft. az egyik legjelentősebb, IT biztonsággal foglalkozó hazai szoftverdisztribútor. Mottója és küldetése, ami köré
termékportfolióját  kialakította:  „biztonság  a  digitális  világban”.  A  Sicontact  Kft.  Magyarországon  az  
ESET NOD32 technológiára épülő termékeivel mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben meghatározó piaci szereplő. A
cég 2007-ben megszerezte az ESET ausztriai képviseletét, így azóta regionális piaci szereplőként tevékenykedik. A Sicontact
kizárólagos magyarországi disztribútora a Unified Threat Management (UTM) hálózatbiztonsági eszközök terén piacvezető
Cyberoam termékeinek, valamint portfóliójában megtalálható a helyi  és távoli  rendszerdiagnosztika, a hálózatfigyelés,  a
távvezérlés és a licencmenedzsment terén kiemelkedő képességekkel rendelkező AIDA64 szoftver is. 

A  Sicontact  Kft.  több ízben elnyerte  a  kitüntető Business  Superbrands  díjat.  Az  ESET Smart  Security  programcsomagot
többször  is  az  év  antivírus  megoldásának  választották.  A  Sicontact  Kft.  az  ESET  szoftvereit  a  lehető  legrugalmasabb
konstrukciókban kínálja.  Az ESET biztonsági  szoftverek licencelése során a gyorsan változó körülményeket is  figyelembe
veszi,  így például  az  ESET szoftverek a  licencidőszak alatt  bármikor újratelepíthetők az  adott  számítógépre,  továbbá az
unilicenc konstrukció keretében a munkaállomásokon a megvásárolt ESET licenccel egyaránt használhatók a Windows, Linux
és Mac operációs rendszerre fejlesztett ESET termékek, így az operációs rendszer cseréje esetén nem szükséges új licencet
vásárolni. A Sicontact Kft. az ESET szoftverekhez és a Cyberoam termékeihez díjmentes terméktámogatást és távsegítséget
biztosít, mind az otthoni, mind a vállalati felhasználók számára, így az ügyfelek jelentős időt és pénzt takarítanak meg.
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