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COMPLETE BEVEILIGING TEGEN VIRUSSEN EN HACKERS  
MET BETROUWBARE FIREWALL

PRODUCTINFORMATIE

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.

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

G DATA | SIMPLY SECURE

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 

uit geroepen 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.*

G DATA 
INTERNET SECURITY

http://www.gdata.nl
http://www.gdata.be


Bevat een licentie voor 12 maanden met elk uur 
updates van virushandtekeningen, software- 
updates en versie-upgrades.

Systeemvereisten  
Windows 10 / 8.x / 8 / 7:  
min. 1 GB RAM (32-bits), min. 2 GB RAM (64-bits)
Windows Vista (vanaf SP2):  
min. 1 GB RAM (32-bits / 64-bits)  
Windows XP (vanaf SP3):  
min. 1 GB RAM (32-bits)  
Optioneel dvd-romstation

* Representatieve enquête onder 514 klanten  
tussen november 2012 en januari 2013.

** ”Beste virusherkenning” in alle vergelijkings-
tests van Stiftung Warentest van 2005-2015. 
Geteste versie: G DATA INTERNET SECURITY  

CloseGap,  © 2013-15 G DATA Software AG. 
Microsoft®, Windows®, Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7  
en Windows Vista™ zijn geregistreerde handelsmerken of  
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde  
Staten en/of andere landen.

SIMPLY
SECURE

Productinformatie G DATA INTERNET SECURITY V25.1 NL / BE

DE BESTE BEVEILIGING TEGEN VIRUSSEN  
EN HACKERS

Beste beveiliging tegen 
virussen en andere gevaren 
op internet

Vertrouw op de beste virusherkenning** dankzij 
parallel werkende technologieën

GEOPTIMALISEERD! 
Gedragscontrole van 
bestanden en programma's

Profiteer van proactieve herkenning en 
cloudverbinding, die u zelfs tegen nog onbekende 
malware beschermen – nu met autopilot voor 
ongestoord surfen en werken

GEOPTIMALISEERD! 
Realtimebeveiliging van uw 
e-mails

Scan zelfs met SSL versleutelde e-mails meteen 
bij ontvangst op schadelijke bijlagen en andere 
verdachte inhoud

Beveiliging tegen veiligheids-
lekken in uw software

Beveilig uw computer met exploitbeveiliging  
op betrouwbare wijze tegen veiligheidslekken  
in geïnstalleerde software

GEOPTIMALISEERD!  
Veilig online bankieren en 
shoppen

Bescherm uzelf tegen manipulatie 
en gegevensdiefstal op internet met 
BankGuard-technologie en configureerbare 
keyloggerbeveiliging

Beveiliging tegen 
hackeraanvallen door 
betrouwbare firewall

Controleer alle inkomende en uitgaande 
verbindingen en beveilig uw netwerk 
betrouwbaar tegen hackers en aanvallen

AntiSpam tegen reclame-  
en phishingmails

Blokkeer vervelende spam met de e-mail- en 
spambeveiliging en vertrouw op gefilterde e-mails 
zonder gevaarlijke phishinglinks

GEOPTIMALISEERD! 
Bescherm uw kinderen tegen 
ongeschikte inhoud

Bescherm uw kinderen tegen ongeschikte 
websites en voorkom overmatig surfen en gamen 
met tijdgestuurd computer- en internetgebruik

NIEUW! Beveiliging 
tegen gemanipuleerde 
USB-apparaten

Bescherm uzelf met USB KEYBOARD GUARD tegen 
USB-apparaten die zich als toetsenbord voordoen

NIEUW! Updatebeheer  
op maat

Bepaal welke netwerkverbindingen voor updates 
mogen worden gebruikt en voorkom zo onnodige 
kosten voor UMTS- en LTE-verbindingen
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