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Antiphishing 
zabezpieczenie przed próbami phishingu podczas korzystania z sieci oraz stronami zawiera-
jącymi złośliwy kod, dzięki detekcji opartej o technologie chmury obliczeniowej

Obrona przed niebezpiecznymi aplikacjami 
G Data sprawdza uprawnienia nadawane instalowanym aplikacjom i ostrzega przed nieau-
toryzowanym dostępem oraz funkcjami szpiegującymi

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem 
skaner antywirusowy w technologii chmury pozwala na oszczędność zasobów obliczenio-
wych sprzętu oraz zapewnia zawsze aktualne bazy sygnatur

Ulepszony filtr połączeń głosowych i wiadomości SMS 
blokowanie połączeń przychodzących i wychodzących. Funkcja pozwala na blokowanie 
całych zakresów numerów np. numerów Premium o podwyższonej opłacie

Ochrona przed utratą urządzenia 
w przypadku utraty sprzętu oprogramowanie pozwala na zdalne wykasowanie danych, 
blokadę urządzenia lub jego lokalizacje za pomocą sygnału GPS

Blokada urządzenia na wypadek zmiany karty SIM 
aplikacja wykrywa nieautoryzowaną zmianę karty, samodzielnie blokuje urządzenie jedno-
cześnie powiadamiając o tym prawowitego użytkownika

Zabezpieczanie aplikacji hasłem 
pozwala na kontrolę dostępu podczas korzystania z urządzenia przez osoby trzecie, 
przykładowo możemy ograniczyć dostęp do aplikacji sklepów internetowych lub VOD, które 
generują ruch sieciowy i mogą narazić użytkownika na dodatkowe koszty

Ochrona kontaktów 
funkcja pozwala na ukrywanie ważnych kontaktów, danych adresowych, historii połączeń i 
wiadomości zapisanych w urządzeniu. Dostęp do historii wyłącznie na podstawie hasła

Odświeżony, ulepszony interfejs 
z asystentem konfiguracji oraz nowym centrum zabezpieczeń

TWOJE URZĄDZENIA  
Z SYSTEMEM ANDROID™  
BEZPIECZNE GDZIEKOLWIEK  
BĘDZIESZ 

G Data Internet Security for Android oferuje kompleksową ochronę urządzeń mobilnych 
z Androidem. Oprócz ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, szkodliwymi aplikacjami 
i innymi zagrożeniami z internetu, nasza aplikacja chroni przed fatalnymi konsekwencjami 
zgubienia lub kradzieży sprzętu. Smartfon może zostać zlokalizowany dzięki nadajnikowi 
GPS, a dane przechowywane w jego pamięci mogą zostać zdalnie wykasowane chroniąc 
je przed dostępem osób niepowołanych. Ulepszona ochrona przed phishingiem oraz nowy 
skaner antywirusowy działa w oparciu o chmurę obliczeniową. Potrafi unieszkodliwić nawet 
najnowsze zagrożenia, oferując tym samym pełną ochronę dla urządzeń mobilnych.

Wymagania: Urządzenia mobilne (tablet lub smartfon) z systemem Android 2.1 lub now-
szym, 14MB wolnej pamięci. 
Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Nad Viroport City gromadzą się czarne chmury. Miastu grozi wirusowa zagłada! Tylko G Man 
może powstrzymać złośliwe trojany, robaki internetowe czy niebezpieczne wirusy bankowe 
zagrażające metropolii. Pomóż naszemu superbohaterowi obronić Viroport przed inwazją 
złośliwych programów i zgarnij dodatkowe 3 miesiące ochrony antywirusowej od G Data!

Jak grać?
Pobierz grę Viroport: Dark City na swoje urządzenie z systemem Android. Jeżeli posiadasz 
oprogramowanie antywirusowe G Data podczas instalacji skorzystaj z loginu użytego pod-
czas jego rejestracji. Od tego momentu pomagaj G Manowi w odparciu inwazji wirusów na 
Viroport. Zdobywaj punkty i wydłużaj licencję aktualizacji baz sygnatur swojego oprogra-
mowania nawet o dodatkowe 3 miesiące. Pamiętaj, zdobyte punkty możesz wymienić na 
dodatkowe dni ochrony antywirusowej od G Data tylko jeden raz. Wybieraj mądrze, decyduj 
czy to Twój najlepszy wynik!

ANTYWIRUSY G DATA
Kompleksowa ochrona dla użytkowników domowych

„Wczoraj kupiłem, jestem zadowolony. **** poleciał z hukiem, a teraz na łajbie 
dowodzi G  Data.” ~Guest_marcin_

„G Data nadal jest jednym z liderów w ochronie przed wirusami i szkodliwą 
zawartością na stronach internetowych.” ~AvLab.pl

#JATUPILNUJENAGRODY G DATA



PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIE 
PRZED WIRUSAMI I INNYMI 
ZAGROŻENIAMI Z SIECI 

Pełne bezpieczeństwo z G Data AntiVirus. Nasze oprogramowanie zapewnia najlepszą możli-
wą ochronę przed wirusami oraz chroni Twoje transakcje bankowe i zakupy online. Z antywi-
rusem od G Data żadne cyfrowe niebezpieczeństwa nie będą już groźne!

Najlepsza ochrona przed wirusami i innymi zagrożeniami z sieci 
dowiedziona wielokrotnie w niezależnych testach w połączeniu z najnowszą technologią 
sprawia, że nawet nowe wirusy nie mają szans

Kontrola zachowania 
proaktywne metody detekcji w połączniu z analizą w chmurze stanowią zaporę nie do 
przejścia dla nieznanych zagrożeń

Natychmiastowa ochrona Twojej poczty e-mail 
podejrzane wiadomości są skanowane w momencie ich otrzymania pod kątem zawartości

Aktywna ochrona przed exploitami 
moduł eliminujący luki bezpieczeństwa zainstalowanego oprogramowania - od edytorów 
tekstowych po dodatki do przeglądarki

Bezpieczna bankowość i zakupy online 
BankGuard 2.0 to opatentowana technologia chroniąca przed wykradzeniem danych 
dostępowych do usług bankowości elektronicznej. Teraz z dodatkową ochroną przed 
keyloggerami

Polskojęzyczna pomoc techniczna 
nasz dział wsparcia służy pomocą w przypadku nieprzewidzianych problemów technicz-
nych

Najlepsza ochrona przed wirusami i innymi zagrożeniami z sieci 
dowiedziona wielokrotnie w niezależnych testach w połączeniu z najnowszą technologią 
sprawia, że nawet nowe wirusy nie mają szans

Kontrola zachowania 
proaktywne metody detekcji w połączniu z analizą w chmurze stanowią zaporę nie do 
przejścia dla nieznanych zagrożeń

Natychmiastowa ochrona Twojej poczty e-mail 
podejrzane wiadomości są skanowane w momencie ich otrzymania pod kątem zawartości

Aktywna ochrona przed exploitami 
moduł eliminujący luki bezpieczeństwa zainstalowanego oprogramowania - od edytorów 
tekstowych po dodatki do przeglądarki

Bezpieczna bankowość i zakupy online 
BankGuard 2.0 to opatentowana technologia chroniąca przed wykradzeniem danych 
dostępowych do usług bankowości elektronicznej. Teraz z dodatkową ochroną przed 
keyloggerami

Firewall chroniący przed atakami hakerów 
monitoruje wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące dostarczając tym samym 
sprawdzonej ochrony przed atakami sieciowymi

AntiSpam 
powiedz stop reklamom i wiadomościom wykradającym dane dostępowe. Moduł usuwa 
irytujące wiadomości spam oraz usuwa odnośniki do stron phishingowych rozsyłanych za 
pomocą wiadomości e-mail

Kontrola rodzicielska 
upewnij się, że najmłodsi członkowie rodziny nie posiadają dostępu do niepożądanych stron 
internetowych. Dzięki modułowi kontroli możesz ograniczyć dostęp do konkretnych stron 
internetowych oraz zarządzać czasem dostępu do komputera

Polskojęzyczna pomoc techniczna 
nasz dział wsparcia służy pomocą w przypadku nieprzewidzianych problemów technicz-
nych

Najlepsza ochrona przed wirusami i innymi zagrożeniami z sieci 
dowiedziona wielokrotnie w niezależnych testach w połączeniu z najnowszą technologią 
sprawia, że nawet nowe wirusy nie mają szans

Kontrola zachowania 
proaktywne metody detekcji w połączniu z analizą w chmurze stanowią zaporę nie do 
przejścia dla nieznanych zagrożeń

Natychmiastowa ochrona Twojej poczty e-mail 
podejrzane wiadomości są skanowane w momencie ich otrzymania pod kątem zawartości

Aktywna ochrona przed exploitami 
moduł eliminujący luki bezpieczeństwa zainstalowanego oprogramowania - od edytorów 
tekstowych po dodatki do przeglądarki

Bezpieczna bankowość i zakupy online 
BankGuard 2.0 to opatentowana technologia chroniąca przed wykradzeniem danych 
dostępowych do usług bankowości elektronicznej. Teraz z dodatkową ochroną przed 
keyloggerami

Firewall chroniący przed atakami hakerów 
monitoruje wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące dostarczając tym samym 
sprawdzonej ochrony przed atakami sieciowymi

AntiSpam 
powiedz stop reklamom i wiadomościom wykradającym dane dostępowe. 

Kontrola rodzicielska 
upewnij się, że najmłodsi członkowie rodziny nie posiadają dostępu do niepożądanych stron 
internetowych. 

Bezpieczne kopie zapasowe w chmurze 
funkcja pozwala na tworzenie kopii zapasowych lokalnie oraz z wykorzystaniem popular-
nych usług w chmurze jak Dropbox czy Google Drive. 

Kontrola urządzeń 
określaj kto może korzystać z przenośnych dysków, nośników pamięci i innych urządzeń na 
Twoim komputerze

Sejf 
moduł do przechowywania poufnych danych na wypadek kradzieży lub dostępu osób 
nieuprawnionych do Twojego komputera

Wielokrotnie nagradzana ochrona antywirusowa 
Złośliwe oprogramowanie stanowią co raz większe zagrożenie dla systemu OS X®, a także 
dla komputerów z systemem Windows znajdującymi się w tej samej sieci. Antywirus G Data 
zapewnia kompleksową ochronę Twojego sprzętu i danych.

Antiphishing 
Moduł chroniący przed stronami wyłudzającymi poufne informacje. Twoje dane dostępowe 
do kont bankowych online czy dane kart kredytowych, są zawsze bezpieczne i dobrze 
chronione przed cyberprzestępcami.

Aktualizacje oraz polskojęzyczna pomoc techniczna 
Zawsze aktualne bazy sygnatur chronią przed najnowszymi zagrożeniami, a wykwalifikowa-
ni konsultanci G Data wspierają Cię w przypadku nieprzewidzianych problemów. Byś stale 
mógł czuć się pewnie i bezpiecznie.

Ochrona Twojej domowej sieci komputerowej 
Nasze oprogramowanie wykrywa zagrożenia, które wykorzystują komputery Mac jako 
bramy dostępowe do zainfekowania pozostałych urządzeń w sieci. Także tych z systemem 
Windows. Twoja sieć komputerowa z antywirusem od G Data jest chroniona na wszystkich 
frontach.

Planowane skanowanie antywirusowe 
Określaj z góry termin skanowania swojego systemu, by zachować go wolnym od infekcji i 
zagrożeń. Możesz zaplanować skanowanie w momencie kiedy nie korzystasz z urządzenia 
celem zaoszczędzenia zasobów obliczeniowych Twojego komputera

WSZECHSTRONNA OCHRONA 
PRZED WIRUSAMI I HAKERAMI 
Z NIEZAWODNYM FIREWALLEM

KOMPLETNY PAKIET 
BEZPIECZEŃSTWA DLA 
OCHRONY TWOICH DANYCH 
I BEZPROBLEMOWEJ PRACY NA 
KOMPUTERZE 

KOMPLEKSOWA I BŁYSKAWICZNA 
OCHRONA PRZED WIRUSAMI, 
TROJANAMI I INNYM ZŁOŚLIWYM 
OPROGRAMOWANIEM DLA 
KOMPUTERÓW MAC

G Data Internet Security czuwa u Twego boku dla pełnego bezpieczeństwa Twojego kompu-
tera i danych. Nasze oprogramowanie zapewnia najlepszą ochronę przed wirusami i troja-
nami oraz chroni Cię przed atakami hakerów wykorzystując potężną zaporę sieciową. Utrzy-
muje z dala wszelkie niebezpieczeństwa z  internetu, bez względu na to czy piszesz maila, 
korzystasz z bankowości czy jedynie surfujesz.

Maksimum ochrony! G Data Total Protection chroni Cię nie tylko przed wirusami, trojanami 
czy hakerskimi atakami, ale dzięki dodatkowym modułom jak Sejf zabezpiecza także Twoje 
najcenniejsze dane.

G Data AntiVirus for Mac oferuje unikalną ochronę przed szkodliwymi programami i próbami 
phishingu dla urządzeń z systemem OS X®. Nasze oprogramowanie nie tylko aktywnie chroni 
przed wirusami skierowanymi na urządzenia Mac, ale dodatkowo zabezpiecza komputery 
z systemem Windows znajdujące się w tej samej sieci komputerowej. Heterogoniczne sieci, 
w których skład wchodzą urządzenia z systemami OS X® i Windows są coraz popularniejsze 
w firmach czy wśród użytkowników domowych. Zintegrowana ochrona przed próbami 
phishingu blokuje niebezpieczne strony internetowe, mające za cel wyłudzać poufne infor-
macje osobiste.

Od 30 lat nieustannie doskonalimy nasze produkty, by zapewnić Ci absolutne 
bezpieczeństwo. Rezultat naszej pracy trzymasz właśnie w swoich rękach. Opro-
gramowanie G Data to perfekcyjna i wszechstronna ochrona Twojego sprzętu dzięki 
łatwej instalacji, intuicyjnej obsłudze i znakomitej wydajności. 

G Data to kompleksowa ochrona Twojego komputera dostępna przez cały rok z polsko-
języczną pomocą techniczną.

To właśnie jest #GERMANSICHERHEIT

Wymagania dla programów AntiVirus, Internet Security, Total Protection: (32-bit/64-bit): Windows 8.x/8/7/Vista, 1GB RAM, (32-bit): Windows XP (od SP2), 512MB RAM 
Wymagania dla programu AntiVirus for Mac: Mac OS X (10.5 lub nowszy, 10.6 lub nowszy, 10.7 lub nowszy, 10.8 lub nowszy) • 1 GB RAM • 200 MB przestrzeni dyskowej • min. rozdzielczość 1024×640 
CloseGap,  © 2013 G Data Software AG. 

Kompleksowa ochrona przed exploitami to nowa propozycja ekspertów bezpieczeństwa w tej wersji produktów dla użytkowników domowych. Aktywna ochrona przed exploitami chroni Twój 
komputer przed złośliwym oprogramowaniem wykorzystującym luki bezpieczeństwa w zainstalowanych programach i dodatkach np. do przeglądarek internetowych.

O G Data


