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Antivirusna
zaščita

Zaščitite svojo zasebnost in imejte 
naprave pod nadzorom

ntivirusna

Maksimalna zaščita za vse naprave Panda Global Protection ščiti vse vaše naprave (PC, Mac, tablice, 
pametne telefone itd.), ter vse vaše podatke in družinske člane. Uživajte 
v realnočasovni zaščiti proti vsem vrstam groženj in brezskrbno brskajte, 
nakupujte ter se igrajte preko spleta. Iz vašega računa Panda pa lahko na 
daljavo poiščete tudi vse vaše naprave.

Varovanje podatkov s kriptiranjem datotek Zavarujte vse svoje pomembne dokumente in bodite brezskrbi vedoč, da 
bodo vse informacije ostale popolnoma zasebne. Varnostna rešitev vam 
omogoča varno shranjevanje in brisanje vseh datotek s kriptiranjem, da 
le-te ne bi prišle v napačne roke. Prav tako teh datotek ni moč obnoviti 
niti s forenzičnimi orodji ali hekerskimi tehnikami.

Upravljanje gesel S Panda Global Protection si morate zapomniti le eno geslo in že lahko 
dostopate do vseh ostalih. Upravitelj gesel je uporabniku nadvse prijazno 
orodje, saj vam pomaga obvladati vsa različna gesla za spletne storitve. 
Nikoli več ne boste pozabili nobenega gesla!

Zaščitite svojo družino s starševskim nadzorom Varnostna rešitev ščiti vašo družino pred neprimernimi vsebinami 
na spletu. Prav tako vam omogoča, da s kodo PIN zaščitite dostop 
do izbranih aplikacij na napravah Android. Dovolite vašim otrokom, 
da svobodno brskajo po internetu, pri tem pa jih zaščitite s funkcijo 
starševskega nadzora.

Optimizirajte vaše naprave Upravitelj gesel je uporabniku nadvse prijazno orodje, saj vam pomaga 
obvladati vsa različna gesla za spletne strani in storitve. Zapomniti si 
morate le eno geslo in že lahko dostopate do vseh ostalih.

Tehnične zahteve Windows®

operacijski sistemi: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 |
Vista (32-bit in 64-bit), XP (32-bit) SP3 ali novejši; 
pomnilnik: 256 MB; disk: 240 MB prostega prostora
Android™
operacijski sistemi: Android™ različice 4 ali novejši
iOS®

operacijski sistemi: iOS® 7 ali novejši
Internetna povezava.
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Windows®

Ščiti računalnik pred vsemi vrstami groženj   

Zavaruje vnose z navidezno tipkovnico   

Blokira prevarantske spletne strani   

Ščiti brezžično Wi-Fi omrežje in blokira napade   

Blokira neprimerne vsebine in nudi starševski nadzor   

Ščiti vaše podatke in denar   

Varnostne kopije podatkov   

Upravljanje vseh gesel z enim klikom   

Kriptira zaupne podatke   

Zanesljivo brisanje datotek   

Optimizacija računalnika za najboljše zmogljivosti   

Oddaljeno iskanje prenosnega računalnika  

iOS® in Mac®

Oddaljeno iskanje lokacije naprav iPhone ter iPad   

Zaščita računalnikov Mac® pred vsemi vrstami groženj   

Skeniranje in čiščenje virusov za naprave iPhone in iPad   

Android™

Zaščita naprav pred vsemi vrstami groženj   

Alarm pred krajo in obvestila na ukradenih napravah   

Prejem slike tatu in uporabnih informacij o lokaciji   

Odkrivanje, zaklepanje in brisanje podatkov na daljavo   

Izboljšane zmogljivosti in minimalna poraba energije   

Sprožite alaram in zajemite sliko iz Android Wear™ pametne ure  

Zaščita dostopa do aplikacij s kodo PIN  

Tehnična podpora za več naprav

Tehnična podpora po telefonu, e-pošti, spletnem klepetu in forumu¹   

Nakup posamezne licence vam omogoča uporabo varnostne rešitve le na eni napravi s sistemom Windows® ali Android™.

¹Storitve se lahko razlikujejo med posameznimi državami. Za več informacij obiščite stran
http://www.pandasecurity.com/homeusers/support/
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