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ONMIDDELLIJKE BESCHERMING VOOR UW MAC

UITGEBREIDE ONMIDDELLIJKE BESCHERMING TEGEN VIRUSSEN,
TROJANEN EN ANDERE MALWARE VOOR UW MAC
G DATA doet al 30 jaar onderzoek op
het gebied van gegevensbeveiliging,
een snel veranderende sector. Het
resultaat: bekroonde en intelligente
beveiligingssoftware voor pc’s en
mobiele toestellen met de nieuwste
technologieën. Het EU-gemeenschaps
project IPACSO heeft ons in 2014
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uitgeroepen tot het meest innovatieve
IT-beveiligingsbedrijf vanwege onze
snelle reactie op nieuwe bedreigingen.
Ook onze gebruikers zijn overtuigd
van de kwaliteit van onze in Duitsland
ontwikkelde oplossingen: bijna 90
procent zou opnieuw voor producten
van G DATA kiezen.*

De beveiligingsoplossingen
van G DATA overtuigen door
hun eenvoudige installatie en
gebruiksvriendelijkheid en bieden
bovendien betrouwbare bescherming
tegen digitale malware. Zo kunt u
zorgeloos internetbankieren en online
shoppen en kunt u vertrouwen op de
beste beveiliging van uw e-mails en
persoonlijke gegevens.
In geval van vragen kunt u terecht
bij ons goed opgeleide, en ervaren
internationale serviceteam, 24 uur per
dag, 7 dagen per week.

Bekroonde
realtimebeveiliging

Beveilig uw Mac betrouwbaar tegen virussen
en andere gevaren op internet. Wijzigingen aan
bestanden en het systeem worden daarbij voortdurend gecontroleerd, zodat u zich met de
belangrijke dingen kunt bezighouden

Geen prestatieverlies

Profiteer van een bijzonder efficiënte scantechnologie die onopvallend op de achtergrond
werkt, zonder de systeemprestaties negatief te
beïnvloeden

Phishingbeveiliging

Beveilig uw Mac tegen spionageaanvallen en
bescherm uw bank- en creditcardgegevens

Netwerkbeveiliging

Zorg er dankzij de herkenning van Windowsvirussen voor, dat uw Mac niet als toegangspoort
voor andere computers in het netwerk wordt
gebruikt

Regelmatige updates van
virushandtekeningen

Geniet op elk moment van de perfecte beveiliging - ook tegen de nieuwste bedreigingen

Individuele beveiliging

Scan verwisselbare schijven, processen of de
systeemmappen afzonderlijk

Gratis telefonische service en
support

Ons serviceteam staat 24 uur per dag, 365 dagen
per jaar voor u klaar

Dat is GERMAN SICHERHEIT.

Systeemeisen
Intel Mac met Mac OS X Lion (10.7.5) of hoger, 1 GB
RAM, 400 MB vrije schijfruimte, schermresolutie
min. 1024 x 640
*Representatieve enquête onder 514 klanten
tussen november 2012 en januari 2013.
Licentie voor 1 MAC

Meer informatie vindt u op:
www.gdata.nl / www.gdata.be
4 018931 712639
Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries.
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Bevat een licentie voor 12 maanden,
inclusief updates van virushandtekeningen
en software.

