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AVG AntiVirus Pro dla Android
edu/gov
Cena brutto

14,75 zł

Cena netto

11,99 zł

Producent

AVG

Opis produktu
Te same zagrożenia, które są problemem dla komputerów PC – wirusy, złośliwy kod i kradzież danych osobowych – mogą szkodzić również
urządzeniom mobilnym.
AVG Mobilation AntiVirus PRO oprócz funkcji dostępnych w wersji AntiVirus Free zawiera również panel kontrolny umożliwiający zwiększenie wydajności smartfona i
zapewnienie jego optymalnego działania.
Jest prosty w użyciu i współpracuje ze wszystkimi wersjami systemu Android, począwszy od 1.6.

Zlokalizuj i chroń swój telefon w razie utraty lub kradzieży
Będziesz mógł zlokalizować swój telefon i wyświetlić wiadomość na ekranie,
zwiększając szanse na jego zwrot. W razie konieczności istnieje również opcja
zdalnego zablokowania lub wymazania wszystkich danych.
Lokalizator telefonu
Lokalizator telefonu pozwala na szybkie odnalezienie urządzenia za pośrednictwem
Google Maps. Pozycja uzyskana dzięki GPS będzie widoczna na stronie
www.avgmobilation.com. Dostępna jest również funkcja SHOUT, która zwiększy do
maksimum głośność dzwonka oraz wyda głośny sygnał (nawet w trybie “cichym”),
abyś mógł łatwiej odnaleźć urządzenie.
Blokada telefonu
Blokada telefonu to funkcja uniemożliwiająca obcym przeglądanie osobistych
danych zapisanych w pamięci urządzenia. Aktywowana jest za pomocą wiadomości
SMS lub panelu WWW (www.avgmobilation.com). Możesz również zdefiniować swój
własny ekran blokady, zawierający dane kontaktowe, które pomogą w zwrocie
zagubionego urządzenia.
Zdalne wymazywanie danych
Zdalne wymazywanie danych pozwoli Ci ochronić swoją prywatność w przypadku
utraty lub kradzieży urządzenia. Możliwe jest usunięcie wszystkich kontaktów,
zdjęć, wiadomości tekstowych, historii przeglądania, oraz całej zawartości karty SD.

Zapewnij bezpieczeństwo swojemu najcenniejszemu i
najbardziej osobistemu urządzeniu

Bez obaw dzwoń, pobieraj muzykę, filmy i aplikacje oraz przeglądaj internet z
dowolnego miejsca na świecie.
Skaner aplikacji
Skaner aplikacji sprawdza, czy zainstalowane aplikacje nie zawierają szkodliwego
kodu, który mógłby zainfekować urządzenie. Pozwala także na ręczne
uruchamianie testów lub zaplanowanie ich w trybie dziennym lub tygodniowym.
Skaner plików
Skaner plików wykrywa wirusy obecne na Twoim telefonie i usuwa je za pomocą
jednego kliknięcia. Zapewnia Ci tym samym ochronę podczas korzystania z
ulubionych aplikacji, a także zabezpiecza Twoje kontakty, zakładki, wiadomości
tekstowe, muzykę i filmy. Pozwala także na ręczne uruchamianie testów lub
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zaplanowanie ich w trybie dziennym lub tygodniowym.
Skaner ustawień
Skaner ustawień pozwala Ci zoptymalizować ustawienia bezpieczeństwa, by w
pełni chronić urządzenie.
Bezpieczne surfowanie po internecie
Bezpieczne surfowanie to funkcja skanująca w czasie rzeczywistym wszystkie
odwiedzane witryny WWW. W przypadku wykrycia zagrożenia uniemożliwi Ci
odwiedzenie danej strony. Bezpieczne surfowanie działa zarówno w przypadku
linków, jak i ręcznie wprowadzanych adresów URL.

Chroń skrzynkę SMS przed oszustami
Ochrona skrzynki odbiorczej SMS przed hakerami i oszustami.
Filtr SMS
Filtr SMS pozwala Ci zdecydować, jakie wiadomości chcesz otrzymywać.
Niepożądane i nierozpoznane wiadomości (które mogą być podejrzane) będą
ignorowane lub usuwane.

Chroń swoją prywatność (tylko wersja Pro)

Chroń wybrane aplikacje przed dostępem innych osób.
Blokada aplikacji
Blokada aplikacji pozwala na zwiększenie poziomu prywatności, indywidualnie
blokując poszczególne aplikacje przed dostępem innych osób.

Stwórz kopie zapasowe swoich aplikacji (tylko wersja Pro)
Nigdy nie stracisz dostępu do najważniejszych aplikacji.
Kopia zapasowa aplikacji
Kopia zapasowa pozwala skopiować wybrane aplikacje na kartę SD, byś zawsze
miał dostęp do swoich ulubionych gier i narzędzi.

Zachowaj zasoby systemowe i uniknij spowolnień systemu

Monitoruj żywotność baterii, zużycie pamięci RAM i ilość wolnego miejsca,
zwiększając ilość wolnych zasobów dzięki menadżerowi aplikacji.
Mobile Tuneup (tylko wersja Pro)
Mobile Tuneup monitoruje żywotność baterii, zużycie pamięci RAM i ilość wolnego
miejsca, aby zapewnić optymalne działanie Twojego telefonu. Dzięki jego radom
będziesz mógł dostosować ustawienia i aplikacje, które zużywają nadmierną ilość
pamięci lub mocy baterii. Dostępna jest również opcja zakończenia takich aplikacji.
Menadżer zadań
Menadżer zadań pozwala zakończyć aplikacje, które spowalniają urządzenie lub
powodują zawieszanie systemu. Zwiększa to zarówno ilość wolnej pamięci jak i
mocy procesora.

Darmowa pomoc techniczna (tylko wersja Pro)

Pomoc naszych ekspertów dostępna jest zawsze i wszędzie dla wszystkich
użytkowników wersji PRO.
Pomoc ekspertów
Nasi eksperci w razie potrzeby służą pomocą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Abonament: 1 rok , 2 lata
Typ licencji: Lic. edukacyjna , Lic. rządowa
Ilość licencji: 1 lic. , 2 lic. , 3 lic. , 10 lic. , 15 lic. , 20 lic. , 25 lic.
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