PRODUCTINFORMATIE

G DATA
ANTIVIRUS
DE BASISBEVEILIGING TEGEN VIRUSSEN
EN ANDERE MALWARE
Zo moet beveiliging zijn: G Data
Antivirus beveiligt uw pc betrouwbaar
tegen virussen - en uw persoonlijke
gegevens tijdens online banktransacties
en shoppen op internet. Zo hoeft u zich
geen zorgen meer te maken over de
meest voorkomende gevaren.

Nieuw in deze versie is de uitgebreide
exploitbeveiliging. Deze beschermt
uw pc tegen malware die gericht
veiligheidslekken in geïnstalleerde
software misbruikt.

Over G Data

G Data doet al meer dan 25 jaar
onderzoek voor uw veiligheid.
Het resultaat: uitstekende en uit
gebreide beveiliging voor uw pc,
die u eenvoudig kunt installeren,
gemakkelijk kunt bedienen en
de beste prestaties levert.
Dat is GERMAN SICHERHEIT.

Meer informatie vindt u op:
www.gdata.nl / www.gdata.be

TRUST IN
GERMAN
SICHERHEIT

Productinformatie G Data Antivirus NL

UITGEBREIDE BEVEILIGING VOOR UW PC
Beste virusherkenning* dankzij parallel werkende
technologieën, die zelfs de nieuwste bedreigingen
geen kans geven

Gedragscontrole
van bestanden

Proactieve herkenning en cloudverbinding bieden
zelfs bescherming tegen nog onbekende malware

Realtimebeveiliging
van uw e-mails

Inkomende e-mails worden meteen bij ontvangst
gecontroleerd op schadelijke bijlagen en andere
verdachte inhoud, voordat ze uw systeem
kunnen beschadigen

Beveiliging tegen veiligheids
lekken in uw software

De gloednieuwe exploitbeveiliging beschermt
uw computer betrouwbaar tegen veiligheidslekken
in geïnstalleerde software - van de tekstverwerker
tot invoegtoepassingen van de browser

Veilig online bankieren
en shoppen

De gepatenteerde BankGuard-technologie en
nieuwe keyloggerbeveiliging beschermen uw
browser tegen manipulatie en gegevensdiefstal

Premiumsupport uit
de eerste hand

Ons supportteam werkt nauw samen met de
ontwikkelingsafdeling in de hoofdzetel van
het bedrijf in Duitsland, zodat we u snel en
direct de beste ondersteuning kunnen bieden
Bevat een licentie voor 12 maanden met elk uur
updates van virushandtekeningen, softwareupdates en versie-upgrades.
Software/handleiding in de volgende talen:
DE / EN / FR / IT / ES / NL / PL
Systeemvereisten
(32-bits / 64-bits): Windows 8.x / 8 / 7 / Vista,
min. 1 GB RAM, (32-bits): Windows XP (vanaf SP2),
min. 512 MB RAM, optioneel dvd-rom-station
*'Beste virusherkenning' in alle vergelijkingstests
van de Duitse Stiftung Warentest van 2005-2013.
Geteste versie: G Data InternetSecurity
Licentie voor 1 pc

Licentie voor 3 pc's
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Beste beveiliging tegen
virussen en andere
gevaren op internet

