
Data Sheet

N.º 1 na detecção de ameaças de vírus, 
spyware e outro malware*

*Resultados da detecção de malware 
da AV-Test.org publicados na revista 
ComputerBild (número 26, 12/05/09). 
As taxas de detecção da McAfee 
são um resultado das capacidades 
de detecção inovadoras da McAfee 
Active Protection.

Anti-vírus, firewall, spyware e protecção 
online de qualidade premiada
Tecnologia exclusiva McAfee Active 
Protection™—Ao contrário das ofertas da 
concorrência, o McAfee Active Protection analisa 
e bloqueia as ameaças novas e emergentes em 
milésimos de segundo, pelo que não terá de 
esperar pela chegada das actualizações regulares. 
O resultado: não há virtualmente qualquer falha 
na protecção do seu sistema.

Anti-vírus/anti-spyware—Detecta, bloqueia e 
remove automaticamente vírus, spyware, adware 
e até mesmo rootkits, programas astuciosos 
concebidos para adulterarem o seu computador.

Firewall de duas vias (Melhorada)—Uma 
firewall de nível empresarial que impede os 
intrusos de entrarem no seu computador.

Mais fácil de utilizar
O McAfee Internet Security 2011 é fácil de utilizar. 
O ecrã inicial, totalmente redesenhado, centraliza 
todas as informações de que poderá precisar.

(Novo) Ecrã inicial—Completamente 
reestruturado para consolidar a sua experiência 
de segurança. Verifique facilmente o estado da 
sua protecção, monitorize as ameaças bloqueadas 
e faça a gestão da segurança — tudo a partir do 
ecrã inicial.

(Novo) Temporizador e programador—
Programe as análises de segurança e as 
actualizações para quando não estiver a utilizar o 
PC, de forma a minimizar as interrupções.

Controlos parentais (Melhorados)—Os 
controlos melhorados de filtragem permitem-lhe 
gerir eficazmente a utilização que as crianças 
fazem da Internet.

A Minha Rede Doméstica—Faça a gestão das 
definições de segurança na sua rede doméstica. 

Sistema de alerta (Melhorado)—Os alertas são 
menos intrusivos e mais fáceis de compreender.  

Centro de ajuda (Melhorado)—Mais inteligente 
e mais intuitivo — obtenha respostas úteis 
relacionadas especificamente com as tarefas que 
está a tentar executar através da ajuda contextual. 

(Novas) Definições de gestão fácil de contas—
Crie nomes alternativos para a máquina e active, 
desactive ou actualize facilmente as subscrições do 
computador. 

(Nova) Integração avançada da firewall—As 
definições efectuadas no Network Manager do 
Microsoft Windows 7 ou do Microsoft Windows 
Vista actualizam automaticamente as definições 
da firewall McAfee.  

Integração do Microsoft Outlook 2010 
(Melhorada)—Para maior comodidade, a 
ferramenta anti-spam da McAfee é agora 
apresentada num separador individual em vez da 
barra de ferramentas.

McAfee Internet Security 2011
A protecção abrangente e premiada para explorar livremente online

Com milhares de novos vírus criados diariamente, já não basta confiar nas 
actualizações de segurança tradicionais. O McAfee® Internet Security detecta e 
bloqueia imediatamente os vírus, além de bloquear as ameaças da Web antes de 
serem transferidas para o PC. Reestruturado para ser mais rápido do que nunca, este 
novo software apresenta uma concepção inovadora que simplifica a experiência de 
segurança na Internet e proporciona uma protecção completa.

Funcionalidades de 2011

Figura 1. Ecrã inicial com uma barra fácil de 
compreender e uma área de estado.
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Requisitos do Sistema

Requisitos mínimos do sistema

•	Microsoft Windows XP SP3 (32 bits)

•	Microsoft Windows Vista SP1 (32 e 
64 bits)

•	Microsoft Windows 7 (32 e 64 bits)

•	512 MB de RAM para XP

•	2 GB de RAM para Vista e Windows 7

•	350 MB de espaço livre

•	Processador de 1 GHz

•	 Internet Explorer 6.0, Firefox 3.5

•	Ligação à Internet (ligação de alta 
velocidade à Internet recomendada)

Programas de correio electrónico 
suportados
•	POP3 — Microsoft Windows 

Mail, Microsoft Outlook Express, 
Microsoft Outlook, Eudora, Netscape, 
IncrediMail, Thunderbird

•	MAPI—Outlook

•	Web—MSN/Hotmail, ou conta de 
correio electrónico com acesso POP3 

Necessário para a barra de 
ferramentas anti-spam
•	Microsoft Windows Mail ou Outlook 

Express 6.0+

•	Outlook XP+

•	Eudora 6.0+

•	Thunderbird 1.5+

•	O McAfee Anti-Spam também 
suporta outros clientes de correio 
electrónico POP3 (sem SSL) e contas 
da Web

Mais rápido do que nunca
Este ano, o McAfee Internet Security foi 
completamente reestruturado, pelo que está mais 
rápido do que nunca.

Tempo de análise (Melhorado)—A velocidade 
de análise do sistema completo é maior, para não 
atrasar o utilizador.

Instalação (Melhorada)—A transferência 
eficiente permite-lhe começar a utilizar 
rapidamente o software.

(Nova) Optimização das actividades 
programadas—As actualizações são iniciadas ou 
retomadas quando o computador não está a ser 
utilizado, minimizando assim as interrupções.

Better protection against dangerous websites
McAfee SiteAdvisor (Melhorado)®—Ajuda-o a 
saber se um website é seguro antes de clicar, de 
forma a evitar ameaças de malware. A protecção 
avançada contra “phishing” alerta-o relativamente 
aos websites que podem tentar roubar a sua 
identidade ou obter acesso às suas informações 
financeiras.

Protecção anti-spam e de correio electrónico
Bloqueio de spam (Melhorado)—As 
capacidades avançadas de identificação de spam 
evitam que este chegue à sua caixa de correio. 

Mais saúde para o PC
McAfee QuickClean™—Remove com segurança 
os ficheiros inúteis que tornam computador  
mais lento.

McAfee Shredder™—Destrói digitalmente os 
ficheiros com informações importantes e que já 
não são precisos, de forma a evitar que alguém 
aceda aos mesmos.  

Desfragmentador do disco—Obtenha acesso 
rápido à consolidação de pastas e ficheiros 
fragmentados. 

Cópias de segurança de ficheiros online
(Nova) Função de cópia de segurança online—
Elimina o incómodo de criar manualmente as 
cópias de segurança dos seus ficheiros mais 
valiosos. Uma vez instalado o software, o 
processo de cópia de segurança é completamente 
automático. Os seus ficheiros são encriptados e 
guardados num servidor remoto online seguro. 
Inclui 1 GB de capacidade para cópias de 
segurança online, com a opção de aquisição de 
espaço ilimitado para cópias de segurança online.

A Vantagem McAfee
•	A McAfee é a maior empresa do mundo 

especializada em segurança

•	Apoio ilimitado através de correio electrónico e 
salas de conversação.

•	Actualizações de software automáticas e 
contínuas durante o período de validade da 
subscrição

Figura 3. Os ícones fáceis de 
compreender ajudam-no a efectuar 
pesquisas, para que saiba se um website 
é seguro antes de clicar numa ligação.

Figura 2. Tempo de análise subsequente 327% 
mais rápido.
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