
G DATA
INTERNET SECURITY
FOR ANDROID™

TWOJE URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID™ 
BEZPIECZNE GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ

Antiphishing Zabezpieczenie przed próbami phishingu podczas 
korzystania z sieci oraz stronami zawierającymi złośli-
wy kod, dzięki detekcji opartej o technologię chmury 
obliczeniowej.

Obrona przed niebezpieczny-
mi aplikacjami

G DATA sprawdza uprawnienia nadawane instalowa-
nym aplikacjom i ostrzega przed nieautoryzowanym 
dostępem oraz funkcjami szpiegującymi.

Ochrona przed złośliwym 
oprogramowaniem

Skaner antywirusowy w technologii chmury pozwala 
na oszczędność zasobów obliczeniowych sprzętu 
oraz zapewnia zawsze aktualne bazy sygnatur.

Ulepszony filtr połączeń głoso-
wych i wiadomości SMS

Blokowanie połączeń przychodzących i wychodzą-
cych. Funkcja pozwala na blokowanie całych zakre-
sów numerów np. numerów Premium o podwyższo-
nej opłacie.

Ochrona przed utratą urzą-
dzenia

W przypadku utraty sprzętu oprogramowanie 
pozwala na zdalne wykasowanie danych, blokadę 
urządzenia lub jego lokalizacje za pomocą sygnału 
GPS.

Blokada urządzenia na wypa-
dek zmiany karty SIM

Aplikacja wykrywa nieautoryzowaną zmianę karty, 
samodzielnie blokuje urządzenie jednocześnie po-
wiadamiając o tym prawowitego użytkownika.

Ochrona najmłodszych Urządzenie mobilne może zostać przekazane dzie-
ciom do zabawy lub nauki bez obaw o ich bezpie-
czeństwo.

Zabezpieczanie aplikacji 
hasłem

Kontrola dostępu podczas korzystania z urządzenia 
przez osoby trzecie. Przykładowo możemy ograni-
czyć dostęp do aplikacji sklepów internetowych lub 
VOD, które generują ruch sieciowy i mogą narazić 
użytkownika na dodatkowe koszty.

Ochrona kontaktów Pozwala na ukrywanie ważnych kontaktów, danych 
adresowych, historii połączeń i wiadomości zapisa-
nych w urządzeniu. Dostęp do historii wyłącznie na 
podstawie hasła.

Ulepszony interfejs Odświeżony, ulepszony interfejs z asystentem konfi-
guracji oraz nowym centrum zabezpieczeń.

Panel Action Center Do zarządzania wszystkimi chronionymi urządzenia-
mi - https://ac.gdata.de

 
Wymagania 
Android 2.3 lub nowszym, 
21 MB wolnej pamięci. 
 
 
 

* Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej 
grupie 514 klientów w okresie 11/2012-01/2013.

** Pomoc w jęz. polskim świadczona od poniedział-
ku do piątku w godz. 8:00 – 17:00. W pozostałych 
godzinach i dniach pomoc techniczna udzielana jest 
w języku angielskim przez międzynarodowy dział 
Pomocy Technicznej G DATA.

*** „Najlepsza wykrywalność wirusów” w każdym 
teście porównawczym organizacji Stiftung Warentest 
w latach 2005-2014. Testowany produkt: G DATA 
INTERNET SECURITY.

Już od 30 lat prowadzimy badania nad dyna-
micznym sektorem branży IT jakim są wirusy 
i cyfrowe bezpieczeństwo. Efektem tych prac 
jest inteligentne oprogramowanie antywi-
rusowe, które wielokrotnie udowadniało 
swoją wartość zdobywając laury i wyróżnienia 
niezależnych organizacji testujących.  

Unijna organizacja IPACSO uznała naszą firmę 
za najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo 

w branży bezpieczeństwa IT w 2014. Nagroda 
została przyznana za szybką reakcje na naj-
nowsze pojawiające się zagrożenia. 

Użytkownicy G DATA są przekonani o najwyż-
szej jakości rozwiązań z Niemiec – prawie 90%  
z naszych obecnych klientów zdecyduje się na 
ponowny zakup oprogramowania G DATA.*

Antywirusy G DATA zdumiewają użytkowni-
ków łatwą instalacją, intuicyjnym interfejsem 
oraz najwyższym poziomem wykrywalności 
zagrożeń. To gwarancja bezproblemowego 
korzystania z bankowości, zakupów oraz naj-
lepsza ochrona poczty i prywatnych danych. 

Wszystkie licencję mogą zostać w dowolnym 
momencie rozbudowane przez użytkownika 
do wyższej wersji lub rozszerzone o większą 
ilość stanowisk. Każdy klient G DATA otrzy-
muje więc ochronę odpowiednią do swoich 
potrzeb.

A jeśli dopadną Cię wątpliwości lub kłopoty, 
nasz wykwalifikowany zespół inżynierów 
wsparcia technicznego jest do Twojej dyspozy-
cji 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.**
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