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Total Security
Complete bescherming voor pc en gegevens tegen virussen,
ransomware, spyware, hackers en gegevensverlies
Ransomware, virussen, phishing: onze beveiligingsoplossing met de
next-generation antivirus-technologieën beschermt uw Windows-computer
betrouwbaar tegen malware en cybercriminelen. G DATA - al meer dan
30 jaar uw Duitse expert voor IT-beveiliging.
Ransomware, virussen, phishing: onze beveiligingsoplossing met de next-generation antivirus-technologieën
beschermt uw Windows-computer betrouwbaar tegen
malware en cybercriminelen. G DATA - al meer dan 30 jaar
uw Duitse expert voor IT-beveiliging.
Antivirus
tegen ransomware
Ç Bescherming
en cybercriminelen
veiligheid zonder vertraging
° Maximale
van uw pc
uur updates voor de
’ Elk
virushandtekeningen
Antivirus met veelvuldig bekroonde

A Doublescan-technologie
voor veilig online
B BankGuard
bankieren en shoppen
door
ä Phishing-bescherming
e-mailcontrole
ﬁltert ongewenste
Ä AntiSpam
spamberichten
tegen zwakke
E Exploit-beveiliging
plekken in alle software
controle van USB-sticks
a Automatische
en externe harde schijven
1

24 uur per dag, 7 dagen per week

hulp tegen lokaal tarief.
ª technische
Tijdens kantooruren in het Nederlands.
ﬁrewall stopt aanvallen
F Intelligente
van hackers
voor verantwoord
î Kinderbeveiliging
pc-gebruik
© Cloud-beveiliging op Duitse servers
backup van uw gegevens
~ Automatische
- op lokale of externe datadragers
voor veilige
ၨ Passwordmanager
inloggegevens2
blokkeert
D Toegangscontrole
onbevoegde externe apparaten
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1BankGuard: US Patent Nr. 8,898,781 | 2AES-256-encryptie
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Total Se

Internet Security Total Security

Bevat een licentie voor 12 maanden
voor 1 pc, inclusief bootbare
installatie- en nood-DVD.

G DATA Total Security

Systeemeisen: Windows 10 / 8.x / 7: min. 2 GB RAM (32- & 64-Bit)
Bevat een bootable schijf, installatie ook mogelijk zonder cd-speler d.m.v. een software
download. Hiervoor (als ook voor alle updates) is een internetverbinding noodzakelijk.
Inclusief updates van de virushandtekeningen (elk uur), soft ware-updates en
versie-upgrades.
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1 PC 1 PC
––––––––––––––
1 jaar

Systeemeisen: Windows 10 / 8.x / 7: min. 2 GB RAM (32- & 64-Bit)
Bevat een bootable schijf, installatie ook mogelijk zonder cd-speler
d.m.v. een software download. Hiervoor (als ook voor alle updates)
is een internetverbinding noodzakelijk. Inclusief updates van de
virushandtekeningen (elk uur), software-updates en versie-upgrades.
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Complete bescherming voo
ransomware, spyware, hack

incl.

Next
Generation
AV

