Mantendo Você Conectado de Forma Segura
com Proteção Antivírus e Anti-Phishing
Aproveite seu tempo online de onde quer que você se conecte, sabendo que você está protegido. Fique longe de sites maliciosos e
interferências estranhas. Confie na tecnologia comprovada do NOD32 para ter certeza de que os apps que você baixa são seguros e para
desmascarar aplicativos potencialmente indesejados. Com o Anti-Phishing, você evita sites falsos de maneira segura, que são desenhados
para roubar seus dados pessoais.

Protege você quando estiver navegando
online em seu celular ou tablet, assim
como seu aparelho físico em caso de
perda. Fique protegido ao conectar-se em
redes sociais, para fazer compras online
e mais. Obtenha um antivírus poderoso,
Anti-Phishing e proteção Anti-Furto
proativa. O produto está disponível nas
versões grátis e premium, sendo que
a última oferece um rico conjunto de
funcionalidades.

Escaneamento Em
Tempo Real

Assegure-se de que todos os apps e comunicações feitas são filtradas contra malware. Você fica
protegido contra ameaças online e off-line, mesmo contra ataques de código USSD (um protocolo usado
para telefones GSM para falar com os computadores do provedor de serviço).

Escaneamento Por
Demanda

Sempre que você suspeitar de algo errado, escaneie seu telefone. Ele funciona silenciosamente e de
forma oculta sem interromper suas atividades em andamento. Acesse os logs e os resultados detalhados
do escaneamento para checar ameaças detectadas.

ESET Live Grid

Assegure proteção em tempo real contra ameaças emergentes usando tecnologia na nuvem, que coleta
amostras de malware dos usuários do produto ESET em todo o mundo.

Detecção De Apps
Potencialmente
Indesejados

Descubra apps que podem causar dano explorando dados ou funções do seu telefone. Detecções
prematuras protegem você contra tentativas de envio de SMS ou de fazer chamadas para números
premium.

Funcionalidades Premium
Anti-Phishing

Protege contra sites maliciosos que tentam conseguir suas informações sensíveis – nomes de usuário,
senhas, informações bancárias ou detalhes de cartão de crédito.

Permissões Para Apps

Veja os níveis de permissão de todos os seus apps instalados, todos organizados por grupos. Saiba quais
informações de seu telefone ou tablet eles podem acessar.

Escaneamento Programado

Programe um escaneamento regular contra malware quando for melhor para você – durante o período
da noite, se você preferir.

Quarentena

Todas as ameaças detectadas são movidas para quarentena, onde elas não podem causar qualquer
dano. Você pode decidir se as mantêm lá, deleta ou remove.

Bloqueio de Apps

Mantém seus aplicativos seguros contra acesso não autorizado.

Atualizações Automáticas

Atualizações constantes do seu banco de dados de assinatura de vírus.

Anti-furto Proativo:
Controle Seu Telefone Perdido Através do my.eset.com
Confie nas excelentes funcionalidades que o ajudam a proteger e encontrar seu telefone em caso de perda.

Funcionalidades Premium
Anti-Furto Proativo

Se um bloqueador de tela incorreto (PIN, padrão, senha) ou um SIM não-autorizado for inserido, o
aparelho se bloqueia e fotos instantâneas são tiradas a partir da câmera do telefone e enviadas para o
my.eset.com. A informação inclui a localização do telefone, o endereço atual de IP, os detalhes do SIM
inserido. O usuário pode marcar o aparelho como perdido e começar o rastreamento da localização,
enviar uma mensagem customizada para a tela ou até mesmo limpar os conteúdos do aparelho.

Mensagem Customizada Na
Tela

Envie uma mensagem customizada para o aparelho perdido para entrar em contato com quem o achou.
A mensagem aparecerá na tela mesmo quando o aparelho estiver bloqueado.

Rastreamento De Localização

Quando o aparelho é marcado como perdido, a localização é regularmente enviada para o my.eset.com
e mostrada no mapa, ajudando você a rastrear sua posição em tempo real. Se a localização do aparelho
mudar, ela é enviada para o my.eset.com para atualização do rastreamento.

Fotos Instantâneas Da Câmera As fotos são automaticamente enviadas das câmeras frontais e traseiras do telefone para o my.eset.
com se o aparelho for marcado como perdido. Isso ajuda a identificar a localização ou quem achou o
aparelho.
Alerta De Bateria Baixa

Quando o aparelho está com a bateria baixa, sua posição atual e as fotos instantâneas da câmera são
automaticamente enviadas para o my.eset.com antes que o aparelho se desligue.

SIM Guard

Permite que você mantenha controle do seu telefone em caso de perda. Seu aparelho poderá receber
comandos remotos mesmo se um cartão SIM não-autorizado for inserido. Seu(s) amigo(s) de confiança
pré-definido(s) receberá(ão) o número de telefone do SIM inserido, IMSI e o código IMEI.

Otimização Anti-Furto

Ajuste a interface de web anti-furto para sua melhor funcionalidade, aumentando suas chances de
recuperar um aparelho perdido.
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Funcionalidades Grátis – Comandos SMS
Todas acionadas via SMS, estas funcionalidades lhe dão um grau de controle sobre seu telefone perdido enviando SMS de qualquer aparelho.

Bloqueio Remoto

Permite que você bloqueie o telefone remotamente, prevenindo contra acesso não-autorizado a todas
as suas informações, fotos e e-mails armazenados.

Localização Por GPS

Localize remotamente seu telefone perdido rastreando suas coordenadas GPS, usando o comando SMS
remoto.

Sirene Remota

Ajuda você a encontrar seu telefone acionando um som de sirene no seu aparelho, mesmo que ele esteja
colocado em mudo. No modo premium, a sirene pode ser ativada também através do my.eset.com.

Escaneie o QR Code com
seu smartphone para fazer
download do ESET Mobile
Security.

Suas Chamadas e Mensagens São Feitas De Modo Mais Seguro e
Conveniente
Você não tem que lidar com mensagens e chamadas que você não queira. Agora você tem ferramentas e flexibilidade para bloquear
quem você quiser, quando você quiser e não perder um minuto de sono com isso.

Funcionalidades Premium
Filtro De SMS e Chamadas

Defina o remetente e o horário para receber SMS ou chamadas. Você também tem a opção de bloquear
totalmente a última pessoa que ligou ou enviou mensagem.

Bloqueio Por Horário

Bloqueie chamadas e SMS apenas em horários específicos, permitindo exceções para familiares e amigos

Bloqueio De Chamada/SMS

Use os grupos de contato do seu Android – família, amigos, trabalho – para aplicar regras para cada
grupo. Você pode ainda bloquear as chamadas de todos os números que apareçam como desconhecidos.

Bloqueio Da Última Chamada

Bloqueie a última pessoa que ligou e previna-se contra chamadas futuras deste número. É rápido, fácil e
põe um ponto final em chamadas indesejadas de uma vez por todas.

Usabilidade e Suporte Para Tablet
A nova experiência para usuários de tablet dá fácil acesso a diversas funcionalidades de segurança.
Suporte Para Tablet

O design é responsivo para tablets horizontalmente e verticalmente. As funcionalidades disponíveis
para smartphones permanecem escondidas nos tablets (por exemplo: Bloqueio da última chamada).

Pequenas Atualizações

Pequenas atualizações de segurança asseguram que você sempre tenha a proteção mais recente, sem
que elas atrapalhem e sem lentidão.

Nova Interface

Desenhada para complementar sua experiência com o Android, ela coloca todas as funções de
segurança nas pontas dos seus dedos. Você fica informado sobre todas as questões importantes para
ficar conectado de maneira segura.

