G DATA
INTERNET SECURITY
VOOR ANDROID
uitgeroepen tot het meest innovatieve
IT-beveiligingsbedrijf vanwege onze
snelle reactie op nieuwe bedreigingen.
Ook onze gebruikers zijn overtuigd
van de kwaliteit van onze in Duitsland
ontwikkelde oplossingen: bijna 90
procent zou opnieuw voor producten
van G DATA kiezen.*

Bescherm u tegen phishing en websites met
schadelijke software. Dankzij de cloudverbinding
van de scanner bent u altijd beveiligd tegen de
nieuwste bedreigingen

Beveiliging tegen gevaarlijke
apps

Controleer de machtigingen van apps en
herken nieuwsgierige spionage-apps met het
app-beheer

Beveiliging tegen
Android-virussen

Beveilig uw apparaat zelf betrouwbaar tegen de
nieuwste Android-virussen met de Advanced
Scan-technologie

De beveiligingsoplossingen
van G DATA overtuigen door
hun eenvoudige installatie en
gebruiksvriendelijkheid en bieden
bovendien betrouwbare bescherming
tegen digitale malware. Zo kunt u
zorgeloos internetbankieren en online
shoppen en kunt u vertrouwen op de
beste beveiliging van uw e-mails en
persoonlijke gegevens. Alle licenties
kunnen op elk moment flexibel en
gemakkelijk worden uitgebreid of
verlengd. Zo krijgt elke gebruiker
het perfecte beveiligingspakket,
afgestemd op zijn behoeften.

Sms- en oproepfilter

Blokkeer vervelende bellers of reclame-sms‘en
door de afzenders toe te voegen aan een
blacklist. Met ‚wildcards‘ kunt u heel eenvoudig
volledige nummerbereiken blokkeren, zoals dure
0900-nummers

Beveiliging bij verlies en
diefstal van uw toestel

Als u uw toestel verliest of het gestolen wordt, kunt
u het heel eenvoudig lokaliseren, blokkeren of
desgewenst alle gegevens vanop afstand verwijderen

Blokkering bij vervanging
van de simkaart

Voorkom het gebruik via andere simkaarten.
Bovendien wordt u via sms op de hoogte
gebracht dat de simkaart werd vervangen

Wachtwoordbeveiliging
voor apps

Voorkom via wachtwoordbeveiliging dat
bepaalde apps worden gestart. Zo voorkomt u
bv. verbindingskosten door video‘s of betaalde
in-app-aankopen

In geval van vragen kunt u terecht
bij ons goed opgeleide, ervaren en
internationale serviceteam, 24 uur per
dag, 7 dagen per week.

Beveiligde contactpersonen

Bewaar alle contactpersonen op een beveiligde
plaats en voorzie deze van een wachtwoord.
Alle overeenkomstige gegevens, berichten en
oproeplijsten van deze contactpersonen zijn dan
enkel nog voor u toegankelijk

Beveiliging voor uw kinderen

Dankzij de configureerbare kinderbeveiliging met
webbeveiliging, app-blokkering en veel andere
functies kunt u uw apparaat met een gerust hart
aan uw kinderen doorgeven

Dat is GERMAN SICHERHEIT.

Meer informatie vindt u op:
www.gdata.nl / www.gdata.be

TOTAALBEVEILIGING VOOR UW ANDROID TM SMARTPHONE OF -TABLET
Surf- en phishingbeveiliging

ZORGELOOS ONDERWEG MET UW ANDROID TM -SMARTPHONE
OF -TABLET
G DATA doet al 30 jaar onderzoek op
het gebied van gegevensbeveiliging,
een snel veranderende sector. Het
resultaat: bekroonde en intelligente
beveiligingssoftware voor pc’s en
mobiele toestellen met de nieuwste
technologieën. Het EU-gemeenschaps
project IPACSO heeft ons in 2014
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Overzichtelijke interface

Vind snel alle functies en stem de software
probleemloos op uw behoeften af

Configureerbare noodknop

Maak een aangepaste widget waarmee u in
noodgevallen met één druk op de knop bv. een
van uw contactpersonen kunt bellen of een vooraf
ingestelde sms met uw locatie kunt verzenden

Bevat een licentie voor 12 maanden inclusief
regelmatige updates van virushandtekeningen,
software-updates, versie-upgrades en
cloudverbinding.
Systeemvereisten
Mobiel toestel (smartphone of tablet) met Android
2.3 of hoger, 21 MB vrije schijfruimte
Representatieve enquête onder 514 klanten
tussen november 2012 en januari 2013.

*

Android is een handelsmerk van Google Inc. Gebruik van dit
handelsmerk is afhankelijk van Google Permissions.
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