Internet Security Suite with Cloud Security

Home and Small Office Edition
eScan Internet Security Suite for Home and Small Office Edition is een speciaal ontworpen beveiligingsoplossing die in realtime computers beschermt tegen aanstootgevende inhoud en bedreigingen zoals virussen, spyware, adware, keyloggers,
rootkits, botnets, hackers, spam en phishing. Met zijn geavanceerde moderne technologieën, zoals MWL * Technology, Dirc **
Technology, NILP *** Technology, eScan Cloud Technology, Advanced Virus Control Technology en geavanceerde heuristische
algoritmen beschermt eScan uw persoonlijke gegevens en zorgt voor een veilige computeromgeving voor u en uw familie bij
het surfen op het internet, online winkelen, het uitvoeren van online transacties, of social networking.

Belangrijkste kenmerken
Stijlvolle, Gebruiksvriendelijke & Trendy GUI
eScan Internet Security Suite is geoptimaliseerd voor het verhogen van de
prestaties en het vergroten van het gebruiksgemak - waaronder het
starten van de toepassing en de toegang tot andere nuttige modules. De
stijlvolle en trendy Graphical User Interface is ontworpen om te voorzien
in de behoeften van zowel de beginnende als de ervaren gebruiker.

Effectieve Endpoint Security met USB Vaccinatie
eScan voorkomt op effectieve wijze data diefstal en virusinfecties via
USB of Firewire-gebaseerde draagbare opslagapparaten, zoals Flash
Drives / Pen Drives, SD-kaarten, webcams en externe harde schijven.
Het bevat ook een geavanceerde Application Control functie waarmee
u toepassingen kunt blokkeren of toestaan op de lokale computer.
eScans Application Control bevat ook een Whitelist module die
uitvoering van alleen de geselecteerde toepassingen mogelijk maakt en
de overige beperkt.

eScan Security Network (Cloud Technology - detecteert nieuwe en
onbekende bedreigingen)
eScans cloud-gebaseerde Security Network verzamelt informatie van
miljoenen computers van eScan gebruikers over de hele wereld zodra ze
online zijn, om uw digitale wereld te beschermen tegen nieuwe en
onbekende bedreigingen. Het biedt snelle reactie op de nieuwste
virussen zonder te wachten op de traditionele dagelijkse virusupdates.

Dit werkt als 'vaccin' voor USB-apparaten en voorkomt zo infectie.
Two Way Firewall (verbeterd)
Dit filtert inkomende en uitgaande netwerk activiteit op de computer en
beschermt tegen alle soorten van netwerk-gebaseerde aanvallen. Het
omvat ook een set vooraf gedefinieerde regels voor toegangsrechten
die de gebruiker kan aanpassen om het netwerkverkeer te filteren.

Advanced Virus Control (Smart Proactive Protection)
Met de nieuwe Advanced Virus Control technologie en zeer
geavanceerde heuristische algoritmen kan eScan effectief onbekende
malware, die continu wordt vrijgegeven door malware schrijvers, scannen
en ontdekken. Het detecteert en waarschuwt gebruikers over
toepassingen die zich verdacht gedragen en biedt zo bescherming tegen
zero-day bedreigingen. Met eScan kunt u bestanden beschermen tegen
toegang via het netwerk of lokale toegang. Dit voorkomt het infecteren
van alle aangesloten computers door netwerk-gebaseerde virussen.

Secure Delete
Secure Delete maakt het nu mogelijk voor de gebruiker om permanent
bestanden en mappen te verwijderen zonder bang te hoeven zijn dat
het teruggehaald kan worden met behulp van toepassingen van
derden. Hierdoor voorkomt het misbruik van persoonlijke informatie.
Veilige Modus Wachtwoord beveiliging
eScans veilige modus Wachtwoordbeveiliging voorkomt toegang tot
Windows Veilige modus zonder geldig eScan wachtwoord.

Snellere On-Demand Scanning
De verbeterde On-Demand Scanner van eScan bestaat uit slimme
Whitelisting Technology die leidt tot sneller scannen van bestanden,
mappen, geheugen, register, services en alle opslagapparaten. Door slim
om te springen met systeembronnen zorgt het ervoor dat de prestaties
van uw computer niet worden beïnvloed. Ook niet als eScan een
grondige scan van het systeem uitvoert. Het werkt in combinatie met
eScan Security Network cloud-diensten, en biedt zo maximale
bescherming tegen onbekende bedreigingen.

Automatische Download van Kritische Windows® OS Patches
eScan controleert automatisch kritische patches voor het Windows ®besturingssysteem en downloadt deze van de Microsoft ®-website.
Misbruik van zwakke plekken in het besturingssysteem door malware
wordt zo voorkomen.
eScan Rescue Mode
Deze nieuwe functie maakt het mogelijk voor de gebruiker om in een
veilige omgeving op te starten zonder gebruik van CD’s of DVD’s. Het
maakt gebruik van een Windows ®-gebaseerde omgeving die u niet
alleen helpt bij het scannen en schoonmaken van het systeem, maar ook
om register wijzigingen door virussen en rootkits ongedaan te maken.

Real-time Bescherming
eScan zet zowel haar Advanced Virus Control technology (MWL*,NILP**
en DIRC***) als haar Real-time protection in als bescherming tegen
gecombineerde aanvallen zodat u onbekommerd kunt genieten van de
digitale snelweg.

Efficiënte ondersteuning op afstand
Middels de ingebouwde Teamviewer applicatie kunnen technici met uw
toestemming toegang krijgen tot uw systeem voor het oplossen van
problemen en productondersteuning. Hiermee kan eScan wereldwijd
een snellere en betere ondersteuning bieden aan haar klanten.

Bestand & Map Beveiliging
Gebruikers kunnen specifieke bestanden en mappen beschermen tegen
wijziging of zelfs verwijdering door malware. Deze bestanden en mappen
zijn zo ook beschermd tegen netwerk-gebaseerde aanvallen, waardoor
bedreigingen zoals Sality, Virut en andere bestandsinfecties minder kans
hebben.

Ononderbroken Gaming Experience
eScan biedt een ononderbroken game-ervaring door de geavanceerde
Game Detectie-functie. Deze herkent automatisch wanneer een spel,
een film of een presentatie wordt uitgevoerd in een volledig scherm en
voorkomt dat er meldingen en waarschuwingen worden weergegeven.

Effectieve Auto Back Up and Restore
eScan is voorzien van een automatische back-up en restore functie die
automatisch back-ups maakt van alle vaak gebruikte systeembestanden.
De functie plaatst automatisch deze schone bestanden terug wanneer
eScan een infectie in één van de systeembestanden ontdekt.
Geavanceerde Anti-Spam
eScan bevat NILP *** Technology en geavanceerde filters die werken op
basis van specifieke zoekwoorden en zinnen. Door kunstmatige
intelligentie leert NILP technologie het gedragspatroon van de gebruiker
en kan zo e-mails als Ham (E-mails te ontvangen door de gebruiker) of
Spam (E-mails in quarantaine geplaatst voor de gebruiker) classificeren.
Advanced Parental Control
Geavanceerd ouderlijk toezicht bevat nieuwe en geavanceerde
bescherming voor kinderen en tieners. Het biedt uitgebreide controle
over de online activiteit van uw kind en biedt accurate filtering van
websites met verschillende profielen voor het blokkeren van ongepaste
inhoud. Het bevat ook een Secure Virtual toetsenbord dat uw online
transacties beveiligt.
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GRATIS Technische Ondersteuning
24x7 Gratis online technische ondersteuning (via e-mail, chat en het
forum). Ook bieden we gratis telefonische support tijdens
kantoortijden.
Beschikbare talen
Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks,
Chinees (Simplified & Traditional), Grieks, Koreaans, Noors, Russisch,
Pools, Japans en Latijns-Spaans

Minimale Systeem Eisen
Besturingssystem:

CPU

Geheugen

— Windows® 8 Familie

— Windows 8 vereist 1 Ghz

— Windows 8 vereist 1 GB

— Windows® 7 Familie

— Windows 7 vereist 1 Ghz

— Windows 7 vereist 1 GB

— Windows Vista® Familie

— Windows Vista vereist 1 Ghz

— Windows Vista vereist 1 GB

— Windows® XP Familie Service Pack 2 of

— Windows XP vereist 450 MHZ

— Windows XP vereist 512 MB
(1 GB aangeraden)

hoger
— Windows® 2000 Professional Service
pack 4 Rollup patch 1

(1 GHz aangeraden)

Overige vereisten

* MicroWorld Winsock Layer
** Domain and IP Reputation Checker
*** Non Intrusive Learning Pattern
Distributie voor Nederland door:
Warbout Distributie
www.WarboutDistributie.nl | www.eScanAV.nl

— Web Browser: Microsoft Internet Explorer 7.0 of 8.0
— Beeldscherm: High-color beeldscherm met een resolutie van 640x480 pixels of hoger

Harddisk ruimte: 750 MB
Versie: 14.x – Meertalig

Anti-Virus with Cloud Security

Home and Small Office Edition
eScan Anti-Virus for Home and Small Office Edition is een speciaal ontworpen beveiligingsoplossing die real-time
bescherming biedt aan computers tegen aanstootgevende inhoud en bedreigingen zoals virussen, spyware, adware,
keyloggers, rootkits, botnets, hackers, spam en phishing. Met zijn geavanceerde moderne technologieën, zoals MWL *
Technology, Dirc ** Technology, NILP *** Technology, eScan Cloud Technology, Advanced Virus Control Technology en
geavanceerde heuristische algoritmen, beschermt eScan uw persoonlijke gegevens en maakt het werken met de computer en
internet veilig voor u en uw familie.

Belangrijkste kenmerken
Stijlvolle, Gebruiksvriendelijke & Trendy GUI
eScan Anti-Virus is geoptimaliseerd voor het verhogen van de prestaties
en het vergroten van het gebruiksgemak - waaronder het starten van de
toepassing en de toegang tot andere nuttige modules. De stijlvolle en
trendy Graphical User Interface is ontworpen om te voorzien in de
behoeften van zowel de beginnende als de ervaren gebruiker.

Two Way Firewall (verbeterd)
Dit filtert inkomende en uitgaande netwerk activiteit op de computer en
beschermt tegen alle soorten van netwerk-gebaseerde aanvallen. Het
omvat ook een set vooraf gedefinieerde regels voor toegangsrechten
die de gebruiker kan aanpassen om het netwerkverkeer te filteren.
Veilige Modus Wachtwoord beveiliging
eScans veilige modus Wachtwoordbeveiliging voorkomt toegang tot
Windows Veilige modus zonder geldig eScan wachtwoord.

eScan Security Network (Cloud Technology - detecteert nieuwe en
onbekende bedreigingen)
eScans cloud-gebaseerde Security Network verzamelt informatie van
miljoenen computers van eScan gebruikers over de hele wereld zodra ze
online zijn, om uw digitale wereld te beschermen tegen nieuwe en
onbekende bedreigingen. Het biedt snelle reactie op de nieuwste
virussen zonder te wachten op de traditionele dagelijkse virusupdates.

Automatische Download van Kritische Windows® OS Patches
eScan controleert automatisch kritische patches voor het Windows ®besturingssysteem en downloadt deze van de Microsoft ®-website.
Misbruik van zwakke plekken in het besturingssysteem door malware
wordt zo voorkomen.

Advanced Virus Control (Smart Proactive Protection)
Met de nieuwe Advanced Virus Control technologie en zeer
geavanceerde heuristische algoritmen kan eScan effectief onbekende
malware, die continu wordt vrijgegeven door malware schrijvers, scannen
en ontdekken. Het detecteert en waarschuwt gebruikers over
toepassingen die zich verdacht gedragen en biedt zo bescherming tegen
zero-day bedreigingen. Met eScan kunt u bestanden beschermen tegen
toegang via het netwerk of lokale toegang. Dit voorkomt het infecteren
van alle aangesloten computers door netwerk-gebaseerde virussen.

eScan Rescue Mode
Deze nieuwe functie maakt het mogelijk voor de gebruiker om in een
veilige omgeving op te starten zonder gebruik van CD’s of DVD’s. Het
maakt gebruik van een Windows ®-gebaseerde omgeving die u niet
alleen helpt bij het scannen en schoonmaken van het systeem, maar ook
om register wijzigingen door virussen en rootkits ongedaan te maken.
Efficiënte ondersteuning op afstand
Middels de ingebouwde Teamviewer applicatie kunnen technici met uw
toestemming toegang krijgen tot uw systeem voor het oplossen van
problemen en productondersteuning. Hiermee kan eScan wereldwijd
een snellere en betere ondersteuning bieden aan haar klanten.

Snellere On-Demand Scanning
De verbeterde On-Demand Scanner van eScan bestaat uit slimme
Whitelisting Technology die leidt tot sneller scannen van bestanden,
mappen, geheugen, register, services en alle opslagapparaten. Door slim
om te springen met systeembronnen zorgt het ervoor dat de prestaties
van uw computer niet worden beïnvloed. Ook niet als eScan een
grondige scan van het systeem uitvoert. Het werkt in combinatie met
eScan Security Network cloud-diensten, en biedt zo maximale
bescherming tegen onbekende bedreigingen.
Real-time Bescherming
eScan zet zowel haar Advanced Virus Control technology (MWL*,NILP**
en DIRC***) als haar Real-time protection in als bescherming tegen
gecombineerde aanvallen zodat u onbekommerd kunt genieten van de
digitale snelweg.
Bestand & Map Beveiliging
Gebruikers kunnen specifieke bestanden en mappen beschermen tegen
wijziging of zelfs verwijdering door malware. Deze bestanden en mappen
zijn zo ook beschermd tegen netwerk-gebaseerde aanvallen, waardoor
bedreigingen zoals Sality, Virut en andere bestandsinfecties minder kans
hebben.

Ononderbroken Gaming Experience
eScan biedt een ononderbroken game-ervaring door de geavanceerde
Game Detectie-functie. Deze herkent automatisch wanneer een spel,
een film of een presentatie wordt uitgevoerd in een volledig scherm en
voorkomt dat er meldingen en waarschuwingen worden weergegeven.
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24x7 Gratis online technische ondersteuning (via e-mail, chat en het
forum). Ook bieden we gratis telefonische support tijdens
kantoortijden.
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Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks,
Chinees (Simplified & Traditional), Grieks, Koreaans, Noors, Russisch,
Pools, Japans en Latijns-Spaans

Effectieve Auto Back Up and Restore
eScan is voorzien van een automatische back-up en restore functie die
automatisch back-ups maakt van alle vaak gebruikte systeembestanden.
De functie plaatst automatisch deze schone bestanden terug wanneer
eScan een infectie in één van de systeembestanden ontdekt.
Geavanceerde Anti-Spam
eScan bevat NILP *** Technology en geavanceerde filters die werken op
basis van specifieke zoekwoorden en zinnen. Door kunstmatige
intelligentie leert NILP technologie het gedragspatroon van de gebruiker
en kan zo e-mails als Ham (E-mails te ontvangen door de gebruiker) of
Spam (E-mails in quarantaine geplaatst voor de gebruiker) classificeren.
USB Vaccination
Dit werkt als 'vaccin' voor USB-apparaten en voorkomt zo infectie.

Minimale Systeem Eisen
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CPU

Geheugen

— Windows® 8 Familie

— Windows 8 vereist 1 Ghz
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*** Non Intrusive Learning Pattern
Distributie voor Nederland door:
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— Web Browser: Microsoft Internet Explorer 7.0 of 8.0
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