
G DATA
TOTAL PROTECTION

KOMPLETNY I BEZPROBLEMOWY PAKIET DLA MAKSYMALNEJ OCHRONY CIEBIE 
I TWOICH PRYWATNYCH DANYCH

Kompleksowa ochrona przed 
zagrożeniami

zaufaj antywirusom z najlepszą wykrywalnością na 
rynku*** wykorzystującym dwie niezależne techno-
logie detekcji 

 Kontrola zachowania plików 
i programów

skorzystaj z proaktywnej ochrony bazującej na chmu-
rze dla odparcia nawet nieznanych zagrożeń. Teraz 
z bezobsługowym autopilotem dla bezproblemowej 
zabawy i pracy. 

Błyskawiczna ochrona poczty 
email

skanuj nawet zaszyfrowane wiadomości email już 
w momencie ich odbierania.

Eliminacja luk bezpieczeństwa odpowiednio zabezpiecz swój komputer przed 
możliwością wykorzystania luk w zainstalowanym 
oprogramowaniu z Exploit Protection.

Ochrona bankowości  
i zakupów online

technologia BankGuard oraz w pełni konfigurowalny 
moduł Keylogger Protection ochroni Cię przed nad-
użyciami i wyłudzaniem danych dostępowych.

Ochrona przed zmanipulowa-
nymi urządzeniami USB

G DATA USB KEYBOARD GUARD zapewnia ochronę 
przed napędami USB udającymi inne urządzenia np. 
klawiatury.

Indywidualne zarządzanie 
aktualizacjami

dzięki możliwości zmiany ustawień aktualizacji unik-
niesz dodatkowych kosztów związanych z wykorzy-
staniem mobilnych połączeń internetowych UMTS/
LTE.

Polskojęzyczna  
pomoc techniczna

profesjonalny dział wsparcia G DATA służy pomocą 
w przypadku wszelkich niespodziewanych proble-
mów technicznych.

Firewall chroniący przed 
hakerami

monitoruje cały ruch sieciowy urządzenia.

Antispam pozbądź się uciążliwego spamu oraz bez obaw 
korzystaj z przeskanowanej antywirusem skrzynki 
odbiorczej.

Kontrola rodzicielska bądź pewien, że najmłodsi członkowie Twojej rodziny 
nie posiadają dostępu do nieodpowiednich stron 
internetowych.

Browser cleaner bez trudności pozbędziesz się niechcianych pasków 
wyszukiwania czy innych uciążliwych dodatków 
do przeglądarek internetowych (Internet Explorer, 
Firefox, Chrome).

Bezpieczne kopie zapasowe 
w chmurze

twórz automatycznie zabezpieczone hasłem kopie 
zapasowe lokalnie oraz z wykorzystaniem popular-
nych usług w chmurze jak Dropbox czy Google Drive.

Kontrola urządzeń określaj kto może korzystać z zewnętrznych urządzeń 
jak dyski, napędy optyczne czy pamięci USB.

Sejf moduł do przechowywania poufnych danych na 
wypadek kradzieży lub nieautoryzowanego dostępu 
osób trzecich do Twojego komputera.

NOWOŚĆ  
PASSWORD MANAGER

oszczędzaj czas i automatycznie uzupełniaj pola  
z hasłem w swojej przeglądarce internetowej

KOMPLEKSOWA OCHRONA DLA NAJBARDZIEJ 
WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW

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. 

NOWOŚĆ PASSWORD MANAGER 
Dla Twojego komfortu wyposażyliśmy naj-
nowszą wersja TOTAL PROTECTION w prosty 
w użyciu moduł PASSWORD MANAGER.  
Po instalacji pojawi się on jako ikonka w prze-
glądarce (Internet Explorer, Chrome, Firefox) 
i zapamięta wszystkie hasła, którymi posługu-
jesz się w sieci.

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.**

 
Wymagania 
Windows 10/8.x/7/Vista(od SP2)/ XP(od SP3): 
2GB RAM (32/64-bit)

* 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 2005-2016. Testowany produkt: G DATA 
INTERNET SECURITY.
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INFORMACJA O PRODUKCIE

Więcej informacji na www.gdata.pl


