
Mais informações na internet:  
br.gdatasoftware.com

A PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA VÍRUS E HACKERS  
COM FIREWALL CONFIÁVEL

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

As soluções de segurança da G DATA 
possuem uma instalação simples e 
uma utilização intuitiva e protegem 
de forma confiável contra as pragas 
digitais. Deste modo, é garantido um 
uso sem preocupações de transações 
bancárias, compras online e uma 
melhor proteção dos e-mails e dos 
dados pessoais. Todas as licenças 
podem ser ampliadas ou prolongadas 
de modo flexível e simples, para que 
cada usuário receba o pacote de 
segurança que se adequa de forma 
ideal às suas necessidades.

Em caso de dúvidas, a nossa equipe 
treinada, experiente e internacional 
está à sua disposição com suporte  
24 horas por dia, 365 dias por ano.

G DATA | SIMPLY SECURE

Há 30 anos a G DATA pesquisa num 
campo que muda rapidamente como 
é a proteção de dados pessoais ou a 
segurança TI. O resultado: Excelente 
software de segurança com as últimas 
tendências para computadores e 
aparelhos móveis. Graças à nossa 
rápida reação a novas ameaças, o joint 

venture EU IPACSO nos premiou em 
2014 como a empresa mais inovadora 
de segurança de TI. Os nossos usuários  
também ficam maravilhados pela 
quali dade das nossas soluções 
desenvolvidas na Alemanha: Quase  
90 % escolheriam de novo os 
produtos da G DATA.*

G DATA 
INTERNET SECURITY

http://br.gdatasoftware.com


Contém uma licença por 12 meses incluindo 
atualizações das assinaturas de vírus, de software 
e upgrades de versão.

Requisitos do sistema
Windows 10 / 8.x / 8 / 7:  
no mín. 1 GB RAM, (32 bits),  
no mín. 2 GB RAM (64 bits)
Windows Vista (a partir de SP2): 
no mín. 1 GB RAM (32 bits / 64 bits) 
Windows XP (a partir de SP3):
no mín. 1 GB RAM (32 bits)
drive de DVD opcional

* Pesquisa representativa com 514 clientes entre 
novembro de 2012 e janeiro de 2013.

** "Melhor detecção de vírus" em todos os testes 
comparativos d a Fundação Warentest de 2005-2015. 
Versão testada: G DATA INTERNET SECURITY 

CloseGap,  © 2013-15 G DATA Software AG. 
Microsoft®, Windows®, Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7  
e Windows Vista™ são marcas registradas ou marcas da  
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

SIMPLY
SECURE

Informação sobre o produto G DATA INTERNET SECURITY V25.1 BR

Melhor proteção contra vírus 
e outros riscos na rede

Confie na melhor detecção de vírus** com 
tecnologias que trabalham paralelamente

OTIMIZADO! Verificação de 
comportamento de arquivos 
e programas

Beneficie-se de um reconhecimento proativo 
e conexão em nuvem que protegem também 
contra pragas ainda desconhecidas, agora com 
piloto automático para navegar e trabalhar sem 
problemas

OTIMIZADO! Proteção 
imediata para os seus e-mails

Escaneie os e-mails recebidos codificados com 
SSL imediatamente quanto a anexos maliciosos e 
outros conteúdos suspeitos

Proteção contra falhas 
de segurança nos seus 
programas

Proteja o seu computador de maneira confiável 
contra falhas de segurança nos programas 
instalados com a tecnologia anti-exploit

OTIMIZADO! Transações 
bancárias e compras online 
mais seguras

Proteja a sua internet com ajuda da tecnologia 
BankGuard- e também contra manipulação e 
roubo de dados com uma proteção de Keylogger 
configurável

Proteção contra ataques de 
hackers através de firewall 
seguro

Monitore todas as conexões de entrada e saída 
quanto a um comportamento suspeito e proteja 
a sua rede de forma confiável contra ataques de 
hackers

AntiSpam contra e-mails de 
propaganda e phishing

Bloqueie de forma duradoura os e-mails de spam 
e confie nos e-mails filtrados que não têm links 
perigosos de phishing

OTIMIZADO! Proteção 
para seus filhos, com uma 
navegação baseada na idade

Proteja as crianças contra sites perigosos e previna 
o excesso de utilização do computador e da 
internet ou de jogos, através do controle de tempo

NOVO! Proteção contra 
pendrives manipulados

Proteja-se com o USB KEYBOARD GUARD de 
pendrives que se fazem passar por teclados

NOVO! Administração de 
atualização individual

Determine quais conexões de rede podem ser 
usadas para as atualizacões deste modo, você evita 
custos desnecessários nas conexões UMTS e LTE
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A MELHOR PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS  
E HACKERS


