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Kompleksowa ochrona dla Windows
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Dla domu
i biura

Dla PC, Mac
i urządzeń
mobilnych

+150 dni w
bonusie za
odnowienie

Ochrona
urządzeń
mobilnych —
w prezencie!

Kompleksowa ochrona dla Windows
Ochrona urządzeń mobilnych — za darmo!

Funkcje (Windows)
Ulepszona! kompleksowa ochrona PC z systemem Windows przed
wszystkimi rodzajami znanych i nieznanych zagrożeń.
Ulepszenie! Ochrona przed najnowszymi złośliwymi programami
zaprojektowanymi do omijania tradycyjnych systemów detekcji, opartych
na skanowaniu sygnaturowym i analizie heurystycznej.
Nowość! Ochrona przed exploitami wykorzystującymi podatności zero-day.

Komponenty ochrony dla Windows
Antywirus — blokuje wirusy i niepożądane programy przed
dostępem do chronionego systemu i usuwa złośliwe programy
które już zdołały spenetrować system.

Firewall — jest szczelną barierą dla hakerów próbujących
włamać się do systemu.

Ulepszenie! Instalacja i praca w zainfekowanym systemie.
Ulepszenie! Odporność na próby przerwania pracy antywirusa przez
złośliwe programy.
Ulepszenie! Szybkie skanowanie wielowątkowe w systemach
wielordzeniowych.
Ulepszenie! Ochrona w czasie rzeczywistym bez wpływu na wydajność
systemu.
Ulepszenie! Wysoko wydajne sprawdzanie ruchu sieciowego i poczty
elektronicznej, praca bez opóźnień podczas korzystania z gier sieciowych
lub odtwarzania online strumieni wideo i audio.
Nowość! Nowa procedura wykonywania kopii zapasowych do tworzenia
i zapisywania kopii ważnych plików w ramach funkcji Zapobiegania
Utracie Danych. Oszczędne wykorzystanie zasobów systemowych podczas
tworzenia kopii zapasowych o dowolnym rozmiarze!

SpIDer Gate® to monitor HTTP skanujący strony www w czasie
rzeczywistym i blokujący strony phishingowe i inne niebezpieczne
zasoby internetowe.
Antyspam — wykrywa spam i inne niepożądane wiadomości
w dowolnym języku z bliską zeru stopą błędnej klasyfikacji
wiadomości.
Kontrola Rodzicielska — blokuje dostęp do stron www na
podstawie słów-kluczy w ich adresach URL i chroni dzieci przed
narażeniem na nieodpowiednie treści. Funkcja „ogranicz dostęp”
chroni informacje znajdujące się na nośnikach wymiennych, a
także w plikach i katalogach, przed nieautoryzowanym dostępem,
kradzieżą i skasowaniem.
Używając komponentu Sieć Antywirusowa, możesz zdalnie
kontrolować antywirusy Dr.Web zainstalowane na komputerach
podłączonych do jednej sieci lokalnej.

Skanowanie plików archiwów o dowolnym poziomie zagnieżdżenia.
Blokowanie dostępu do stron www używanych do dystrybucji złośliwych
lub potencjalnie niebezpiecznych programów, stron phishingowych i
stron używających technik inżynierii społecznej do wprowadzania w błąd
użytkowników.
Filtrowanie spamu i innych rodzajów niechcianych wiadomości bez
potrzeby uczenia modułu antyspamowego
Ulepszenie! Skanowanie w czasie rzeczywistym ruchu na wszystkich
portach.
Bezpieczne wyszukiwanie w Google, Yandex, Yahoo!, Bing i Rambler —
niebezpieczne treści są filtrowane przez wyszukiwarki!
Bezpieczna komunikacja — filtrowanie ruchu z komunikatorów
internetowych.
Ulepszenie! Skuteczna ochrona dzieci przed narażeniem na kontakt
z nieodpowiednimi treściami.

Wymagania systemowe
Dr.Web Security Space
Windows 10/8/7/Vista (64-bity) i Windows
10/8/7/Vista/XP SP2 (32-bity).
RAM: minimum 512 MB.
Wolne miejsce na dysku: 1 GB. Pliki tymczasowe
stworzone podczas instalacji wymagają
dodatkowej przestrzeni dyskowej.
Połączenie z internetem wymagane dla rejestracji
i aktualizacji

Ulepszenie! Zapobieganie nieautoryzowanemu wykorzystaniu urządzeń
przenośnych i całego komputera.
Chmura Dr.Web — natychmiastowe sprawdzanie adresów URL
na serwerach Doctor Web.
Nowość! Usługa sprawdzania w Chmurze pozwalająca na weryfikację
bezpieczeństwa określonych adresów URL.
Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem poprzez sieć; blokuje
podejrzane połączenia w warstwie transportowej i aplikacji.
Zdalna administracja innymi komputerami w sieci lokalnej bez instalowania
Centrum Zarządzania Dr.Web.

Cena zawiera aktualizacje baz wirusów i modułów programu oraz dostęp do usługi wsparcia technicznego Doctor Web.
http://support.drweb-av.pl/
Doctor Web, Ltd
Doctor Web - producent rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji. Program antywirusowy Dr.Web opracowywany jest
od 1992 r. Firma Doctor Web jest jednym z nielicznych dostawcow programow antywirusowych na świecie, który posiada własną
technologię wykrywania i leczenia złośliwego oprogramowania. Firma dysponuje silnikiem antywirusowym własnego autorstwa,
własnym laboratorium analitycznym, serwisem wsparcia technicznego oraz globalnym serwisem monitorowania wirusow. Produkty
Dr.Web są popularne na całym świecie. Liczne certyfikaty i nagrody państwowe świadczą o dużym zaufaniu do rozwiązań firmy
Doctor Web.
Doctor Web - biuro w Polsce, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa,
Tel.: +48 514 601 813
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