
Data Sheet

McAfee LiveSafe
U leeft uw digitale leven. Wij houden het veilig. 

Maak u klaar om te surfen, winkelen, telebankieren en delen en geniet met vertrouwen 
van uw online leven. De McAfee LiveSafe™ dienst beveiligt uw gehele digitale leven. 
Ontworpen om te passen bij uw levenswijze, beschermt de McAfee LiveSafe dienst  
U —uw gegevens, uw identiteit en AL uw apparaten. 

De McAfee LiveSafe dienst onderdeel laten uitmaken 
van uw digitale levensstijl biedt u meer: meer vrijheid, 
meer privacy en meer gemoedsrust. Het combineert 
beveiliging van uw gegevens, identiteit en al uw 
apparaten tot een handige, nuttige beveiligingsdienst 
die verbazingwekkend eenvoudig te gebruiken is.

McAfee LiveSafe beveiligt uw digitale leven met 
de diepgaande, meest complete beveiliging van 
McAfee. Doordat McAfee LiveSafe ondersteuning 
biedt voor Windows 8, kunt u uw touchscreen 
gebruiken voor het beheren van de beveiliging op al 
uw apparaten.  

Uw jaarlijkse abonnement geeft dekking voor alle 
PC’s, Macs, smartphones en tablets die uw digitale 
leven voeden. Verloren apparaat assistentie, gratis 
ondersteuning en advies inbegrepen. Alles wat u 
nodig heeft om veilig online te leven.

 Al uw apparaten
 Verbinding maken met Vertrouwen

Vertrouw erop dat McAfee voorkomt dat virussen, 
malware, spyware, spam—alle slechte dingen—
op uw PC’s en Macs komen. Onze robuuste 
beveiligingssystemen werken samen om elke truc van 
kwaadaardige software te blokkeren, met gebruik van 
real-time antimalware en een bidirectionele firewall om 
fraudeurs, phishers en hackers te dwarsbomen.

Beveilig Uw Smartphones en Tablets

Uw dienst omvat de toonaangevende mobiele 
beveiligingsoplossing en u kunt een onbeperkt*  
aantal telefoons en tablets beveiligen. Indien u uw 
Android smartphone of tablet verliest, kunt u deze 
traceren, lokaliseren en op afstand vergrendelen. 
Onze oplossing beveiligt uw apparaat tegen virussen 
en spyware. U kunt ook eenvoudig ongewenste 
gesprekken en sms-berichten uitfilteren.  

 

 Uw Identiteit

 Vereenvoudig Wachtwoordbeheer

Gebruikt u dezelfde 2 of 3 wachtwoorden overal? 
Hoe vaak moet u ze veranderen? Raakt u gefrustreerd 
over het onthouden van complexe wachtwoorden? 
Wij hebben de oplossing. McAfee SafeKey slaat uw 
gebruikersnamen en wachtwoorden van uw favoriete 
sites veilig op al uw apparaten op. U hoeft slechts één 
wachtwoord te onthouden—de sleutel die uw McAfee 
SafeKey kluis opent. Dan kan McAfee SafeKey met een 
enkele klik inloggen op uw account en wachtwoorden 
op al uw apparaten synchroon houden. Het is veilig en 
eenvoudig.  

 Uw Gegevens
 Bescherm uw privacy

McAfee is verheugd om uw digitale activa te 
beveiligen met spraak- en gezichtsherkenning 
technologie. Soms wilt u snel toegang tot uw 
meest gevoelige gegevens terwijl u niet thuis 
bent. McAfee Personal Locker biedt een 1GB 
ultraveilige online kluis voor kopieën van uw 
financiële administratie, paspoort, zelfs akten en 
vertrouwelijke documenten. U kunt uw persoonlijke 
spullen privé houden, maar toch openen vanaf al 
uw apparaten. Biometrische authenticatie die uw 
stem en gezicht scant zorgt ervoor dat alleen u 
toegang tot uw bestanden heeft.

  Geniet van Gratis Ondersteuning, 
Geweldig Advies

Profiteer van handige ondersteuning. Gebruik 
de gratis technische ondersteuning van McAfee 
via e-mail, telefoon of chat, 24 uur per dag, 7 
dagen per week. Eigenaren van Ultrabook-
apparaten krijgen exclusieve toegang tot McAfee 
Beveiligingsadviseurs. Onze speciaal getrainde 
professionals hebben de antwoorden op uw 
beveiligings- en cybercrime-gerelateerde vragen.

Een zorgeloos digitaal leven door 
één eenvoudige dienst.  

Uw Apparaten Beveiligd
•	Centraal beheren van een 

onbeperkt* aantal PC’s, Macs, 
smartphones en tablets  

•	Lokaliseer en traceer uw verloren 
tablets en smartphones

•	Beveilig u tegen de nieuwste 
malware-bedreigingen zoals 
virussen, Trojans en wormen

Uw wachtwoorden veilig  
•	Elimineer gedoe met 

wachtwoordbeheer van 
verschillende accounts  
en apparaten met  
McAfee® SafeKey

•	Veilige opslag van en toegang 
tot al uw gebruikersnamen en 
wachtwoorden met gebruik 
van slechts één wachtwoord.

Uw gegevens veilig  
•	Sla gevoelige gegevens op in 

een McAfee® Personal Locker, 
een ultraveilige cloud-opslag, 
ontgrendeld met een pin, uw 
gezicht en stem.
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Een zorgeloos digitaal leven.  
Een eenvoudige dienst. 
Geweldige prijs.

Uw Vragen Beantwoord.
•	Krijg gratis ondersteuning 
via telefoon, e-mail of chat 
wanneer u het nodig heeft

•	Raadpleeg een betrouwbare 
beveiligingsadviseur, gratis  

Systeemvereisten
•	Windows 8 (32- en 64-bits)
•	Windows 7 (32- en 64-bits)
•	Windows XP SP3 of hoger  
(32-bits)

•	Windows Vista SP1 (32- en  
64-bits)

•	Mac OS X 10.7 en 10.8
•	Google Android smartphones en 
tablets 2.2, 3.2 en 4

•	iOS 5 of hoger (alleen 
ondersteund door McAfee 
SafeKey en McAfee  
Personal Locker)  

Features PC Mac

Smartphone  
& Tablets

(Android,  Blackberry, 
iOS**)

Anti-virus • • •

Anti-spyware • • •

Anti-phishing • • •

Firewall • •

Veilig Zoeken en Surfen • • •

Anti-spam • •

Ouderlijk Toezicht •

Bescherming van het Thuisnetwerk •

Bescherming van Sociale Netwerken •

Bestandsversnipperaar •

Kwetsbaarheidsscanner •

Mobiel Apparaat Slot •

Gegevens op afstand wissen (Mobiele Apparaten) •

Back-up en herstel van mobiele gegevens •

Lokaliseer en Traceer (Mobiele Apparaten) •

App Beveiliging •

Gesprek- en SMS-filter •

Deïnstallatie Beveiliging •

Wachtwoord Beheerder • • 				•**

Veilige Cloud-opslag • 				•**

Onbeperkte* Toestellicentie  

**iOS alleen ondersteund voor McAfee SafeKey wachtwoord beheerder en McAfee Personal Locker veilige cloud-opslag*. 

iOS Devices 

Hoe te beginnen
Ga uw gang. Leef uw digitale leven. Wij zullen uw 
gegevens, uw identiteit en al uw apparaten veilig 
houden. www.mcafee.com/LiveSafe.

 * Onderhevig aan beperkingen van redelijk gebruik en het doel 
van het product. McAfee Lifesave service is een abonnement 
van 1 jaar.


