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Palkittu ja paras mahdollinen tietokoneen ja verkon suojaus, joka antaa
täydellisen mielenrauhan
McAfee-etu
Ihmiset haluavat nauttia yhteydenpidosta, verkon selaamisesta ja verkko-ostoksista
joutumatta huolehtimaan turvallisuusriskeistä. McAfeellä digitaalinen turvallisuus on
koko elämä ja pyrimme herkeämättä pysymään useita askelia pahantekijöiden edellä.
Jokaisen päivän jokaisena sekuntina keskitymme yhteen tärkeään asiaan: pitämään
digitaalisen elämäsi suojattuna kaikista vaaroista ja uhista, jotta voit selata netin
sivustoja, tehdä ostoksia verkossa ja pitää yhteyttä täysin luottavaisesti.
2012 Ominaisuudet ja kohokohdat
Suojaus viruksia ja
haittaohjelmistoja vastaan

Digitaalisten tietojen tuhoaja — Tuhoa
henkilökohtaiset tiedostosi pysyvästi, jotta voit olla
varma, että muut käyttäjät eivät voi palauttaa niitä,
kun lahjoitat, kierrätät tai lainaat tietokoneesi.

Täydellinen suojaus viruksia, vakoiluohjelmia
ja haittaohjelmia vastaan — Väsymätön
suojausohjelma tarkistaa ja estää vaaralliset
sähköpostiviestit, uhkaavan Web-sisällön sekä
virusten, troijalaisten, vakoiluohjelmien ja
rootkittien kaltaiset online-uhat.

Tietokoneen viritys — Käyttämättömät
ohjelmistot, välimuistissa olevat selaimen tiedostot
ja muu tarpeeton hidastaa tietokonettasi. McAfee
QuickClean™ -ohjelmisto poistaa tarpeettomat
tiedostot, jotta tietokoneesi pysyy taas mukana
digitaalisessa elämässäsi.

Reaaliaikainen suojaus — Kyberrikolliset
ovat naamioitumisen mestareita. Jos jokin
uusi vaikuttaa epäilyttävältä, McAfee® Active
Protection™ määrittää heti sen riskitason
voidakseen auttaa tietokoneesi pitämisessä
turvallisena.

UUSI Ainutlaatuinen bottisuojaus — McAfee
gtorjuu nyt vaivihkaiset bot-verkko-ohjelmat
estämällä niitä yhdistämästä tietokonettasi
rikollisille kuuluviin Web-osoitteisiin. Tämä
lisäpuolustus auttaa estämään henkilökohtaisten
tietojesi lähettämisen tietokoneestasi Internetin
rikollisverkostoille.

Kaksisuuntainen palomuuri — Internetsuojauksen lisäkerros estää rikollisia
murtautumasta koneeseesi tai etsimästä
henkilökohtaisia tietojasi. Tämä liikennepoliisi
valvoo keskeytyksettä estääkseen haitallisia
ohjelmia pääsemästä käyttämään tietokonettasi.
Turvalliset hakutoiminnot ja verkko-ostokset
— Hakutulosten vieressä olevat värikoodatut
kuvakkeet ilmoittavat ennen napsauttamista,
mitkä sivustot ovat turvallisia ja mitkä
saattavat asentaa haitallista koodia, kalastella
henkilöllisyyttäsi tai lähettää sinulle roskapostia.
Nopea käynnistyminen ja tarkistus —
Me panostamme tehoon, jotta voit nauttia
digitaalisesta elämästä täysillä: selata netin
sivustoja, tehdä ostoksia ja pitää yhteyttä
mahdollisimman vähin keskeytyksin.

UUSI USB-muistin ja irrotettavien asemien
tarkistus — Kannettavat tallennuslaitteet
saattavat saastua matkoillaan, jolloin ne levittävät
haittakoodeja järjestelmästä toiseen. McAfee
voi tutkia ja estää tämän virusten, troijalaisten
ja matojen kuorman leviämisen ennen kuin ne
pääsevät tietokoneeseesi ja verkkoosi.
UUSI Tarkistus ennen asennusta — Usein
McAfee-suojaus hankitaan, koska tietokone
on jo saastunut. McAfee auttaa järjestelmäsi
palauttamisessa poistamalla tartuntoja jo
asennuksen aikana.
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Järjestelmävaatimukset
Microsoft Windows XP SP3 tai
uudempi (32-bittinen)

•

•

Microsoft Windows Vista SP1 tai
uudempi (32- ja 64-bittinen)

•

Microsoft Windows 7, mukaan lukien
SP1 (32- ja 64-bittinen)

•

512 Mt RAM-muistia (XP)

•1

Gt RAM-muistia (Vista ja
Windows 7)

•

500 Mt vapaata levytilaa

•1
•

GHz suoritin

Internet-yhteys (nopea yhteys
suositeltava)

Tuetut sähköpostiohjelmat
• Microsoft Internet Explorer 7.0 ja
uudempi
•

Firefox 3.5 ja uudempi

•

Google Chrome

Tuetut sähköpostiohjelmat
• POP3 – Microsoft Windows Mail,
Outlook Express, Microsoft Outlook,
Eudora, Netscape, IncrediMail,
Thunderbird
•

MAPI – Outlook

•

Web-sähköposti – MSN/Hotmail tai
sähköpostitili, jota voidaan käyttää
POP3:n avulla

Anti-spam-työkalurivin vaatimukset
• Windows Mail tai Outlook
•

Express 6.0+

•

Outlook XP+

•

Eudora 6.0+

• Thunderbird
•

1.5+

McAfee Anti-spam tukee myös muita
POP3-sähköpostiohjelmia (ilman SSLsalausta) ja Web-tilejä

Tuetut pikaviesti-ohjelmat
• AOL Instant Messenger 2.1+
• Yahoo

Messenger 4.1+

•

Microsoft Windows Messenger 3.6+

•

MSN Messenger 6.0+
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Estä roskaposti ja vaaralliset sähköpostiviestit
Anti-spam — Suurin osa sähköpostiviesteistä on roskapostia, ja hyvin suuri osa siitä vaarallista,
loukkaavaa tai molempia. McAfeen roskapostisuodatin suojaa sinua jatkuvasti tältä Internetin
hämärältä puolelta.

Suojaa perhettäsi
Käytönvalvonta-asetukset — Vapauta lapsesi oppimaan ja tutkimaan verkossa. McAfeen avulla
vanhemmat voivat käyttää ikään perustuvia sääntöjä ja joustavia luokkia sopimattomien sivustojen
estämiseen ja verkossa käytettävän ajan rajoittamiseen.
UUSI Selausraportti — Tämä raportti näyttää kirjautumisajat, yritykset kirjautua kielletyille sivustoille
sekä verkossa käytetyn kokonaisajan, kun sinun on tiedettävä, mitä Internet-yhteydellä tehdään. Voit
myös nähdä, kuka ja milloin on online.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen
Online-varmuuskopiointi — Joitakin muistoja ei voi korvata, ellet olet tehnyt niistä onlinevarmuuskopioita. Tallenna tärkeimmät valokuvasi, musiikki ja henkilökohtaiset sekä talouteen liittyvät
tiedostosi automaattisesti salasanalla suojattuun ja salattuun in the cloud -tekniikalla toteutettuun
säilöön. Voit palauttaa tietosi aina, kun tarvitset niitä.

Suojaus hakkereilta ja varkailta
PARANNETTU Salattu tallennus — Henkilöllisyytesi käy ilmi luottamuksellisista tiedostoistasi, kuten
verolomakkeista ja tiliotteista. McAfee Anti-Theft salaa henkilökohtaiset asiakirjasi ja jopa valokuvasi
tietokoneessasi olevaan salasanalla suojattuun holviin, jossa henkilöllisyytesi pysyy turvassa hakkereilta
sekä varkailta myös tietokoneesi kadotessa.
Langattoman verkon suojaus — Langaton yhteys on kätevä, mutta päästä sitä liian pitkälle. McAfee
Home Network Defense voi estää tietovarkaita näkemästä salasanoja ja henkilökohtaisia tiedostoja
tietokoneessasi, kun jaat langattoman verkon.

Suojaa henkilöllisyytesi
PARANNETTU Phishing-kalastuksen torjuntaohjelmisto — Kehittynyt McAfee SiteAdvisor® LIVE
-ohjelmisto tarkistaa Web-sivustot ja varoittaa vaarallisista sivustoista, joita saat sosiaalisissa verkoissa,
sähköpostissa ja pikaviesteissä, ja estää tietojen online-kalastelun, kun rikollinen yrittää varastaa
henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietojasi.

Suojaa sosiaaliset verkostosi
UUSI Turvallinen URL-osoitteiden jakaminen — Nyt voit jakaa turvallisesti ja nopeasti
mielenkiintoiset ja viihdyttävät sisällöt sosiaalisissa verkostoissa lähettämällä Web-linkkejä, joita ystäväsi
voivat huoletta napsauttaa. Jos linkki muuttuu vaaralliseksi ennen napsauttamista, ystäviäsi varoitetaan
ja heitä suojataan.
UUSI URL-osoitteiden lyhennin — Tee päivityksistäsi ja twiittauksistasi lyhyitä ja ytimekkäitä — ja
turvallisia — uudella integroidulla URL-osoitteen lyhennyspalvelullamme. Voit upottaa lyhyitä, luotettavia
URL-osoitteita, jotka levittävät uutisia ilman roskapostia tai haittaohjelmia.
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