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F-Secure Internet Security 2008

Sim, Você Pode Confiar
Fique à vontade para navegar, descobrir, criar, compartilhar,
conectar e obter o máximo de sua vida digital. Tudo o que você
precisa é de espírito de aventura e de um computador saudável,
capaz de deter as ameaças virtuais antes que elas ataquem. A
F-Secure tem o compromisso de possibilitar seus clientes a voar
bem alto com as possibilidades oferecidas pela internet,
deixando suas preocupações com segurança para trás, nas
mãos de nossos profissionais. Segurança não deve mais ser
definida em termos de medo, mas sim em termos de
habilitação e oportunidade.
Por que perguntar “Posso
Confiar?” em um mundo de possibilidades online e conectado
como o de hoje? Sim, com F-Secure Você Pode Confiar!
A Solução
O F-Secure® Internet Security™ 2008 oferece uma proteção
completa e de fácil uso contra todas as ameaças da internet,
sejam elas conhecidas ou emergentes. O produto contém um
antivírus premiado, um firewall pessoal de fácil utilização, um
anti-spyware aprimorado e a nova tecnologia F-Secure
DeepGuard™, que monitora constantemente o seu computador,
protegendo-o da ação de programas maliciosos — mesmo que
você não tenha todas as atualizações de vírus mais recentes.
Além disso, o produto filtra spams indesejáveis e as tentativas
de phishing por e-mail. O recurso Controle Parental, permite
que se bloqueie o acesso a sites de conteúdo questionável para
a educação de seus filhos.
Proteja-se Contra o Desconhecido
Os ataques com alvos definidos, conhecidos como ataques de
Dia Zero, propagam-se rapidamente.
Realizados por
cibercriminosos que visam obter ganhos financeiros, são um
novo e crescente problema na internet. A mais recente versão
do F-Secure Internet Security vem com a tecnologia F-Secure
DeepGuard, que protege contra esses ataques inesperados.
Proteja sua Privacidade com um Anti-Spyware Avançado
Um spyware pode, sorrateiramente, rastrear seus hábitos de
navegação, utilizar sua conexão de internet para enviar dados
para terceiros, traçar um perfil de suas preferências de compra
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Principais Funcionalidades
Protege seu computador contra
ataques de vírus, worms e outras
ameaças
Graças à proteção antivírus,
atualizada constantemente e de
forma automática pelo
mundialmente renomado
Laboratório de Segurança da
Informação da F-Secure, e à
tecnologia DeepGuard, que
protege contra ataques de dia
zero e outras ameaças futuras,
você pode usar seu computador
agora e amanhã, com
segurança.

Detecta spywares, removendo-os
de seu computador
O F-Secure Internet Security
remove softwares que foram
instalados secretamente em seu
computador, permitindo que o
sistema opere perfeitamente, livre
de spywares.

Protege seu computador contra
hackers
O firewall pessoal impede que
hackers invadam seu
computador, mantendo seguras
as suas informações pessoais.

Ajuda você a ficar livre de spams
e de tentativas de phishing
O F-Secure Internet Security
detecta e filtra spams indesejados
www.f-secure.com.br

ou capturar seu navegador web.

e golpes que se utilizam de email para roubar suas
informações pessoais.

O F-Secure Internet Security protege sua privacidade,
detectando esse tipo de software e removendo-o de seu
computador.
Livre-se dos Spams e das Tentativas de Phishing

Protege seus filhos contra
conteúdos web indesejados

A quantidade de spams está aumentando, bem como o número
de golpes que se utilizam de e-mails para conseguir que as
pessoas
revelem
suas
informações
confidenciais,
involuntariamente. Com o F-Secure Internet Security, você pode
se proteger desses problemas cada vez mais freqüentes. O FSecure Internet Security detecta spams e tentativas de phishing
em e-mails, bloqueando-os.

O recurso Controle Parental se
encarrega de garantir que seus
filhos não entrem em sites
inadequados ou naveguem na
internet quando você não estiver
por perto.

Controle Parental com Time Lock e Perfis de Usuários

O F-Secure Internet Security 2007
recebeu o prêmio PC Pro
Recommended, em janeiro de
2007.

O recurso Controle Parental se encarrega de garantir que seus
filhos não entrem em sites inadequados ou utilizem a internet
quando você não estiver por perto. Permite a definição de
perfis de usuários, com diferentes níveis de acesso ao conteúdo
da internet, de acordo com a idade dos usuários e tempo de
utilização.
Proteção contra Ataques de Dia Zero e Rootkits
Os ataques de dia zero são um novo tipo de ameaça e
conseguem invadir seu computador mesmo que este conte com
um software de segurança atualizado. O F-Secure DeepGuard
detecta e previne qualquer atividade suspeita que possa vir a
indicar um risco em seu computador. Também detecta e
remove rootkits.

O F-Secure Internet Security 2007
recebeu o prêmio CD Info/CD
Austria, em janeiro de 2007
O F-Secure Internet Security 2007
recebeu o prêmio Editor's Choice,
concedido pela revista Windows
News, em dezembro de 2006
Plataformas Suportadas
Windows Vista (edições de 32bits)
Windows XP Media Center Edition

Varredura da Web

Windows XP Home Edition

Alguns sites podem infectar seu computador ao serem visitados,
mesmo que você não baixe nenhum conteúdo. A varredura da
web protege contra esse problema.

Windows XP Professional
Windows 2000 (*)
(*) Somente estações de trabalho; não há
suporte para Windows Server.

Varredura de E-mail
Varre tráfego POP3, SMTP e IMAP4 em busca de vírus, para que
você não precise se preocupar com e-mails infectados.
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Fácil de Instalar e de Usar
O F-Secure Internet Security 2008 é extremamente fácil de
instalar e de usar.
Como o software é extremamente
automatizado, você não precisa entender as complexidades da
segurança da informação.
Proteção Mais Rápida Contra Novos Surtos de Vírus
A Equipe de Pesquisa da F-Secure trabalha 24 horas por dia,
garantindo respostas imediatas e curas rápidas para ameaças
novas e emergentes.
Informes sobre Vírus
Informes sobre surtos de vírus são enviados diretamente para
seu computador. Com isso, você recebe informações sobre
novos vírus e seu comportamento imediatamente; obtém
instruções de como evitar a infecção e confirma se seu
computador já está protegido contra a mais recente ameaça.
Várias Opções de Varredura
O F-Secure Internet Security utiliza vários mecanismos de
varredura, trazendo para você o que há de melhor em detecção
e desinfecção. Cada mecanismo é especializado em detectar
um tipo diferente de malware. É como se houvesse diversos
antivírus atuando em seu computador ao mesmo tempo!
Tutorial Intuitivo
Conheça os principais recursos e funções do produto. O
tutorial é fácil de usar e oferece respostas para inúmeras
perguntas essenciais, relacionadas ao uso do software.
Software em Português
A interface de usuário do F-Secure Internet Security é simples e
seu manual eletrônico é de fácil compreensão. Tanto o
software quanto o manual eletrônico estão disponíveis em
Português.
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