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Norton Internet Security
Cena brutto

99 zł

Cena netto

80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Norton Internet Security 2015 to niezawodna ochrona przed zagrożeniami dla
użytkowników i ich danych.
Norton Internet Security to ochrona dla Ciebie i Twojej
rodziny. Umożliwia on bezpieczne przeglądanie stron,
robienie zakupów online i korzystanie z bankowości
internetowej. Dzięki przełomowej technologii ochrony
proaktywnej chroni przed jeszcze nieznanymi
zagrożeniami, a dzięki funkcji Insight analizuje
wszystkie pobierane dane i wskazuje te, które mają złą
reputację.

Pełna ochrona podczas korzystania z sieci
Pakiet zabezpiecza przed wiruami, rootkitami, phishingiem, oprogramowaniem szpiegującym i atakami cyberprzestępców.
Narzędzie Security Inspector pozwala na analizę ustawień przeglądarki, haseł i uruchomionych usług pod względem
bezpieczeństwa. Program chroni dzieci przed dostępem do niewłaściwych treści, dzięki funkcji Kontroli rodzicielskiej.
Wyposażony jest również w zaporę ogniową, zapobiegającą dostępowi do sieci domowej osobom niepowołanym.
Obsługa programu nie sprawia problemów m.in. dzięki przejrzystemu interfejsowi. Norton Internet Security umożliwia
wprowadzanie indywidualnych ustawień użytkownika.
Innowacyjna technologia chroniona patentem
Najnowsza edycja wprowadza system ochrony Quorum,
opierający się na analizie reputacji wraz z inteligentnym
systemem kontrolnym, który w zależności od potrzeb
wybierze jedną z metod ochrony. Ponadto wprowadzono nową
wersję behawioralnego systemu do zwalczania szkodliwego
oprogramowania - SONAR 3, nowe wskaźniki zagrożeń system Autopsy, a moduł antyspamowy wyposażony został w
mechanizm zaczerpnięty z serwisu Symantec Brightmail, który
zapewnia użytkownikom domowym ochronę klasy
korporacyjnej o znacznie wyższej skuteczności.
Bezpieczne korzystanie z Internetu
Skuteczna ochrona podczas przeglądania stron
internetowych, zakupów online i transakcji bankowych
Ochrona przed niebezpiecznymi treściami i witrynami
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Ostrzeżenia o próbach oszustw w serwisach
społecznościowych
Ochrona przed zagrożeniami internetowymi, również
nieznanymi
Blokowanie szkodliwych plików pobranych z Internetu
Kontrola rodzicielska
Pełna i aktywna ochrona przed zagrożeniami internetowymi: wirusami, spamem, kradzieżą tożsamości i
zagrożeniami związanymi z sieciami społecznościowymi
Technologia Insight – opierając się na systemie reputacji plików, tworzonym na podstawie informacji
przekazywanych przez ponad 175 mln użytkowników programów Norton™, wskazuje bezpieczne i niebezpieczne pliki
lub aplikacje.
Usługa Norton Community Watch - umożliwia monitorowanie wszystkich plików w sieci.
Technologia SONAR Behavioral Protection – umożliwia aktywną ochronę także przed nieznanymi dotąd
zagrożeniami, dzięki analizie charakterystycznych cech i zachowań szkodliwego oprogramowania.
Blokowanie spamu - chroni przed niechcianą korespondencją oraz niebezpiecznymi wiadomościami e-mail.
Internet Protection System – monitoruje strony internetowe i portale społecznościowe ostrzegając o
niebezpieczeństwach.
Download Insight oraz IP Address Insight – opierając się na systemie reputacji użytkowników Norton ostrzegają o
pobieraniu plików z niewiarygodnych źródeł.
Całodobowe monitorowanie zagrożeń – opiera się na stale pojawiających się informacjach dotyczących zagrożeń
pochodzących od użytkowników Norton.
Scam Insight – opierając się na systemie reputacji użytkowników Norton ostrzega przed niebezpiecznymi stronami
internetowymi, wymagającymi wprowadzania prywatnych danych.
Ochrona przed phishingiem – blokuje strony internetowe wyłudzające dane użytkowników.
Identity Safe – menedżer haseł – zapisuje wszystkie wykorzystywane przez użytkowników hasła i loginy i
przechowuje je w dodatkowo zabezpieczonym sejfie.
Kontrola rodzicielska – chroni najmłodszych przed zagrożeniami internetowymi, zapewnia bezpośredni dostęp do
usługi Norton Family.
Usługa Safe Web – ostrzega przed szkodliwymi witrynami, jeszcze przed wejściem na nie.
Usługa Safe Web dla serwisu Facebook – analizuje tablicę użytkownika i aktualności w serwisie w poszukiwaniu
niebezpiecznych adresów URL.
Dwukierunkowa zapora ogniowa – zabezpiecza sieć domową przed dostępem osób niepowołanych.
Mapowanie i monitorowanie sieci domowej – informuje o wszystkich urządzeniach korzystających z sieci
domowej, co pozwala na wykrycie niepowołanych użytkowników.

Ochrona przed dotychczasowymi i jeszcze nieznanymi zagrożeniami dzięki
automatycznym aktualizacjom w trybie dyskretnym
Automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji dokonywane w trybie bezczynności komputera.
Norton Pulse – systematyczna aktualizacja definicji wirusów (co 5–15 minut) bez zakłócania pracy komputera.
Insight – po zidentyfikowaniu bezpiecznych plików i aplikacji dokonuje skanowania pozostałych, nieznanych.
Wbudowane algorytmy zaawansowanej analizy danych – przedłużają czas pracy urządzenia przenośnego –
mniej ważne czynności zostają wstrzymane do momentu podłączenia zasilania
Usługa Norton Management – pozwala wykorzystywać jedno hasło do wszystkich aplikacji Norton w chmurze.
Zgodność z systemem Windows® 8 — obsługa urządzeń zarówno w trybie dotykowym, jak i za pomocą klawiatury
lub myszy.

Optymalizacja wydajności komputera
Defragmentacja dysków – umożliwia przeprowadzenie naprawy typowych problemów i poprawienie wydajności
komputera.
Menedżer autostartu – pozwala na szybsze uruchamianie systemu operacyjnego.

Wyszukiwanie i usuwanie nawet najpoważniejszych infekcji komputera
Norton Power Eraser – usuwa nawet najlepiej ukryte infekcje komputera
Norton Bootable Recovery Tool – narzędzie umożliwiające stworzenie dysku ratunkowego i przywrócenie działania
komputera, którego nie można uruchomić z powodu infekcji.
Funkcja rozwiązywania problemów z aplikacjami dla systemu Windows® 8 - skanuje te programy w
poszukiwaniu zagrożeń, a następnie usuwa niebezpieczeństwa.
BEZPŁATNE WSPARCIE TECHNICZNE.W ciągu pierwszego roku po instalacji produktu firma Symantec oferuje
bezpłatne, nieograniczone wsparcie techniczne przez telefon i rozmowy internetowe, dostępne w godzinach
9.00–17.00 od poniedziałku do piątku. W celu uzyskania dostępu do wsparcia technicznego może być konieczna
aktualizacja produktu do najnowszej wersji. Obowiązują lokalne opłaty za połączenie internetowe i telefoniczne.
Wszystkie szczegóły oraz informacje o dostępie do wsparcia można znaleźć pod adresem
http://www.symantec.com/globalsupport.
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Obsługiwane systemy operacyjne
Microsoft® Windows® XP Home/Professional/Tablet PC/Media Center (wersje 32-bitowe) z dodatkiem Service Pack 2
lub nowszym
Microsoft Windows Vista® Starter/Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (wersje 32- i 64-bitowe) z dodatkiem
Service Pack 1 lub nowszym
Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate (wersje 32- i 64-bitowe)
Microsoft Windows 8.1 / 8 i Windows 8.1 / 8 Pro (wersje 32- i 64-bitowe)1
Minimalne wymagania sprzętowe
Procesor 300 MHz w przypadku systemu Microsoft Windows XP, 1 GHz w przypadku systemów Microsoft Windows
Vista, Windows 7 i Microsoft Windows 81
256 MB pamięci RAM
300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Napęd CD-ROM lub DVD (w przypadku instalacji bez użycia pliku pobranego z Internetu)
Obsługa skanowania poczty elektronicznej dla klientów e-mail zgodnych z protokołem POP3
Obsługa ochrony antyspamowej
Microsoft Outlook® 2002 lub nowsza wersja
Microsoft Outlook Express 6.0 lub nowsza wersja
Poczta systemu Windows (tylko filtrowanie spamu)
Przeglądarki umożliwiające prawidłowe działanie funkcji ochrony przed atakami typu „phishing”, zarządzania
hasłami oraz bezpiecznego wyszukiwania (Safe Search)
Microsoft Internet Explorer® 7.0 lub nowsza wersja (tylko wersje 32-bitowe)1,2
Mozilla® Firefox® (tylko wersje 32-bitowe)2,3
Google Chrome™2,3
Przeglądarki obsługiwane przez funkcję ochrony przed lukami w zabezpieczeniach
Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza wersja (tylko wersje 32-bitowe)1,2
Mozilla Firefox (tylko wersje 32-bitowe)2,3
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