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Total Protection 2009
Protecção de computadores online avançada e fácil
de utilizar com poderoso consultor de segurança de Web sites
Com o aumento diário de novas e mais sofisticadas ameaças provenientes da Internet
que podem prejudicar a sua vida digital, é necessário ter mais do que um simples
programa antivírus para o proteger, proteger o seu computador, a sua identidade
e a sua família. É necessário o McAfee® Total Protection 2009 – um software de
segurança com toda a protecção, com inúmeras funcionalidades e fácil de usar.
Novas funcionalidades do produto
para 2009
NOVO! Configuração simplificada—
A instalação é agora mais fácil e rápida com
detecção melhorada e remoção de malware que
tenta impedir a configuração
NOVO! Anti-spam de nível empresarial—
A protecção potente e de nível industrial contra
correio publicitário não solicitado ajuda a manter
a sua caixa de entrada livre de mensagens de
correio electrónico indesejadas, fraudulentas,
ofensivas e de phishing
NOVO! Análise rápida—Verifica a existência de
ameaças nas áreas do computador atacadas com
maior frequência
NOVO! Monitorização de rede—Alerta-o
quando existem intrusos a estabelecer ligação
à sua rede doméstica
NOVO! Pesquisa adequada à idade—
Determina automaticamente os níveis adequados
de filtragem de conteúdo para os motores de
pesquisa mais usados
NOVO! Alertas fáceis—Fornece-lhe alertas de
fácil compreensão relativos à sua protecção

Quando se utilizam os motores
de pesquisa mais populares, as
classificações de segurança do McAfee
SiteAdvisor são apresentadas junto dos
resultados de pesquisa. Para obter mais
informações sobre o Web site, desloque
o rato por cima de qualquer classificação
de segurança do SiteAdvisor Plus.

Principais destaques do produto
•

Antivírus/Anti-spyware—Detecta, bloqueia
e remove vírus, spyware e adware

•

Anti-phishing—Alerta-o para Web sites que
tentam furtar a sua identidade

•

Protecção da identidade—Ajuda-o a fazer
compras, operações bancárias e negócios
online com segurança

•

Protecção de firewall bidireccional—Utilize
a Internet continuamente e com confiança,
sabendo que os hackers não podem aceder
aos seus computadores

•

Consultor de segurança de Web sites—
Um guia e escudo potentes de Web sites,
a tecnologia McAfee SiteAdvisor® Plus
ajuda-o a pesquisar e transaccionar online
com segurança, fornecendo-lhe classificações
com códigos de cores para o avisar e impedir
efectivamente que visite Web sites de risco que
podem comprometer a sua identidade e o seu
computador
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Outras funcionalidades do produto
•

McAfee SecurityCenter—Fornece um
ecrã de estado de segurança fácil de ler e
confere-lhe o controlo com opções totalmente
personalizáveis

•

McAfee SystemGuards—Avisa-o quando
o computador apresenta comportamentos
específicos que podem sugerir actividade de
vírus, spyware ou hacker

•

Modo invisível—torna o computador invisível
a intrusos provenientes da Internet

•

Shredder—Permite-lhe remover com eficácia
quaisquer sinais de ficheiros confidenciais do
computador

•

Limitações de acesso—Permite que os seus
filhos naveguem online com segurança

•

Cópia de segurança de dados—Guarda
automaticamente as cópias dos seus ficheiros
mais valiosos num CD/DVD, em USB, ou
unidade externa ou de rede

•

Protecção sem interferências—Poderá
ver filmes ou jogar jogos sem interrupção
uma vez que o serviço de segurança McAfee
permite efectuar tarefas, actualizações e
alertas quando se está no modo de ecrã
inteiro

O McAfee Advantage
Os produtos de segurança da McAfee utilizam
tecnologia premiada, são fáceis de instalar
e incluem assistência ilimitada de correio
electrónico e chat. Através de actualizações
contínuas e automáticas, a McAfee ajuda
a assegurar que está a executar o sistema
de protecção mais actual para combater as
ameaças em permanente evolução na Internet,
durante o período de subscrição.

“Consola de segurança” fácil de usar e intuitiva

Mantenha o seu sistema seguro com a verificação de
mensagens instantâneas e de ligações de correio electrónico

Nota: É necessária uma ligação à Internet para
instalar este software de segurança e para receber
actualizações automáticas, de forma a manter
o sistema de protecção sempre actualizado.
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Requisitos do Sistema
Microsoft Windows 2000 (32 bits) com
Service Pack 4 (SP4) ou superior,
Windows XP (32 bits) com Service Pack 1 (SP1) ou superior,
Windows Vista (32 ou 64 bits)
Resolução de 800 x 600 ou superior
256 MB de RAM
150 MB de espaço disponível em disco
Ligação à Internet
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou posterior.
Opcional: Mozilla Firefox 1.5 ou posterior.

McAfee, Inc.
3965 Freedom Circle
Santa Clara, CA 95054
888.847.8766
www.mcafee.com

O Anti-spam é totalmente compatível com os seguintes
clientes de correio electrónico
Outlook Express
Windows Mail
Outlook 2000 ou posterior
Qualcomm Eudora
Thunderbird 1.5 ou posterior
O Anti-Spam também suporta outros clientes de correio
electrónico POP3 (sem SSL) e contas Web (contas MSN/Hotmail
pagas e contas com acesso POP3)

Programas de correio electrónico suportados
POP3: Outlook Express, Outlook, Eudora, Netscape,
IncrediMail e Thunderbird; apenas em japonês: Shuriken,
Becky e PostPet.
MAPI—Outlook.
Web—MSN/Hotmail ou conta de correio electrónico com
acesso POP3.
Programas de mensagens instantâneas suportados
AOL Instant Messenger 2.1 ou posterior.
Yahoo Messenger 4.1 ou posterior.
Microsoft Windows Messenger 3.6 ou posterior.
MSN Messenger 6.0 ou posterior

McAfee VirusScan
McAfee, Inc.

McAfee Personal
Firewall Plus
McAfee, Inc.
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