
Internet Security Total Security

Windows

A Bescherming tegen virussen, ransomware en andere malware ■ ■

Ä Antispam en antiphishing ■ ■

B Bescherming bij online bankieren en winkelen ■ ■

F Krachtige firewall ■ ■

ç Kinderbeveiliging ■ ■

~ Versleutelde back-ups lokaal of extern opslaan ■

ၨ Wachtwoordbeheer ■

D Toegangsbeheer blokkeert ongeautoriseerde apparaten ■

macOS

S Realtime bescherming zonder prestatieverlies ■ ■

æ Surfbescherming ■ ■

Q Quarantaine ■ ■

N Bescherming tegen Mac- en Windows-malware ■ ■

Android

A Bescherming tegen Android-virussen ■ ■

á Geïntegreerde browser met surf- en phishing-bescherming ■ ■

Ð Locatiebepaling en alarm ■ ■

v App-beheer en wachtwoordbeveiliging ■ ■

iOS

á Geïntegreerde browser met surf- en phishing-bescherming ■ ■

Ð Locatiebepaling en alarm ■ ■

ၔ QR-codescanner ■ ■

Bescherm alle apparaten met één licentie.

Systeemvereisten: Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 (SP1): Min. 2 GB RAM (32- & 64-Bit) | macOS 10.12 en hoger / 2 GB RAM  |  iOS 14.0 en hoger | Android 7.0 en hoger

Eén oplossing voor alle 
besturingssystemen



Afzonderlijke oplossingen
Perfect afgestemd op het besturingssysteem van uw keuze.

Antivirus Windows
De basisbescherming voor uw pc. Ongeacht of u online bankiert, winkelt of surft: wij beschermen 
u onderweg op internet. Next-generation technologieën beveiligen u tegen de nieuwste malware, 
internet-chantage en e-mailzwendel.

Systeemvereisten: Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 (SP1): Min. 2 GB RAM (32- & 64-Bit)

Antivirus Mac
Volledige beveiliging voor uw Mac – zonder beperkingen: bedreigingen voor uw apparaat 
worden automatisch gedetecteerd en verwijderd. Gevaarlijke links worden geblokkeerd door 
de geïntegreerde internetbeveiliging, voordat u in de val loopt. Via slepen en neerzetten kunt u 
eenvoudig nieuwe bestanden of complete USB-sticks controleren op verborgen bedreigingen.

Systeemvereisten: macOS 10.12 en hoger / 2 GB RAM

Mobile Security Android
Bescherm uw mobiele leven tegen virussen, kwaadaardige apps en gegevensdiefstal – net zo 
betrouwbaar als op uw pc. Als u uw apparaat verliest, kunt u altijd de locatie bepalen of op 
afstand alle gegevens verwijderen. Via de kinderbeveiligingsfunctie kunt u eenvoudig instellen 
welke inhoud op internet uw kinderen mogen bekijken en hoe lang ze uw apparaat mogen 
gebruiken.

Systeemvereisten: Android 7.0 en hoger

Mobile Security iOS
De geïntegreerde browser beschermt u tijdens het surfen op uw iPhone of iPad: gemanipuleerde 
websites en nepwebsites worden onmiddellijk geblokkeerd, zodat uw online transacties veilig 
blijven. Dankzij de functie voor locatiebepaling en alarm kunt u uw apparaat altijd terugvinden. 
De QR-codescanner controleert of de zwart-witte vierkanten gevaarlijke links bevatten.

Systeemvereisten: iOS 14.0 en hoger

G DATA VPN
Met G DATA VPN kunt u uw privacy snel en betrouwbaar beschermen. Onze app biedt u 
onbeperkt, versleuteld dataverkeer op uw apparaten (Windows, Android, iOS). Met een breed 
aanbod van high-speed VPN-servers in meer dan 75 locaties overal ter wereld bieden we u 
optimale anonimiteit en veiligheid bij het streamen of downloaden van gegevens. 

Systeemvereisten: Windows 11 / 10 / 8.1: 1 GB RAM (32-Bit) 2 GB RAM (64-Bit) | macOS 10.15 en hoger |   
                      iOS & iPadOS: iOS 13 en hoger  | Android 5.1 en hoger


