תוכנות אנטי וירוס
Firewall

חומת אש סורקת את תוצאות החיפוש היוצאות והנכנסות שלך באינטרנט וחוסמת
התקשרויות לא רצויות על ידי סימון דפים מסוכנים.

Malware
זוהי תוכנה שמטרתה לחדור או להזיק למחשב ,לאסוף מידע רגיש ,להשיג גישה לרשתות
מחשב פרטיות ,או כדי להציג תוכן פרסומי בלתי-רצוי .ללא ידיעתו של המשתמש בו.
האנטי וירוס של בזק מגן על המחשב שלך מפני תוכנות מזיקות אלו שמנסות לחדור או
להזיק למחשב שלך.

אנטי וירוס
תוכנת האנטי וירוס מגנה על המחשב או הסמארטפון שלך מפני וירוסים ,סורקת ברקע
ומעדכנת את המערכת באופן אוטומטי ובאופן יזום בכל כניסה לפייסבוק ,למייל ,לחשבון
שלכם באתר הקניות האהוב או בכל פעם בה פתחת פרופיל חדש וחשפת את הפרטים
האישיים שלך.

Anti Spyware
בכל קניה באינטרנט או כניסה לחשבון האישי שלך בבנק ,פרטי החשבון שלך חשופים.
אנחנו נספק לך הגנה מפני אתרים מפוקפקים ,תוכנות ריגול ותוכנות זדוניות המנסות
לגנוב את פרטיך.

Anti Fishing
פישינג מתבצע באמצעות התחזות לגורם מוכר המעוניין לקבל ממך מידע .לרוב הגורם
המתחזה ישלח לך  SMSאו דואר אלקטרוני בשם אתר אינטרנט מוכר ,בה יבקשו ממך
ללחוץ על קישור.
לאחר לחיצה על הקישור יעבירו אותך לאתר מזויף בו יבקשו ממך להכניס את הפרטים
אותם מבקש המתחזה לגנוב האנטי פישינג שלנו מונע ממך לבקר באתרי אינטרנט
מפוקפקים שדרכם מנסים מתחזים לגנוב ממך מידע רגיש.

Anti Boot
לפעמים דואר זבל מכיל תוכנות זדוניות ,אשר גורם לתוכנת הדואר לשלוח ולהפיץ את
הסכנה הלאה ,לכל מי שמקבל ממך מיילים.
רכיב ה  ,Anti-Bootמגן על המחשב מפני תוכנות אלו ומונע ממך להעביר את זה הלאה.

היסטוריה
יכולת לעיין ביומן פעילות של המחשב ולהתעדכן באופן שבו האנטי וירוס של בזק מבית
מקאפי הגן לך על המחשב ,ביומן תוכל לצפות גם בעדכוני מערכת לדעת לאילו רשתות
 WIFIהתחברת.

אבטחת זהות
התוכנה מאבטחת את זהותך בעת גלישה באינטרנט וכוללת בתוכה מנהל סיסמאות
עבור התחברות מאובטחת בלחיצתה אחת.

אבטחת דפדפן
הדפדפן הוא שער הכניסה של חלק גדול מאיומי הרשת .האנטי וירוס של בזק מנטרל
את האיומים עוד לפני שהם מגיעים לדפדפן שלך.

Anti Ransomware
הפצה של תוכנות כופר על ידי האקרים היא תופעה שרק הולכת וגדלה .אם פתחת מייל
חשוד או נכנסת לאתר מתחזה או מפוקפק ,תוכנת הכופר יכולה להגיע למחשב שלך
מבלי לדעת אפילו.
האנטי וירוס של בזק יזהה את תוכנת הכופר ולא יאפשר לה להגיע לקבצים שלך.

Shredder
יש מקרים שיגרמו לך למחוק בכוונה קבצים מהמחשב מסיבות אישיות או מסיבות
אבטחה ,ידעת שגם אם מחקת את סל המחזור עדיין ניתן לשחזר את הקבצים האלו?
 Shredderיימחק לצמיתות של קבצים מיותרים ובכך מוודא שהמידע הרגיש שלך לא
יוכל להיות משוחזר.

Quick Clean
מחקת את כל מה הקבצים הכבדים שלך ועדיין המחשב שלך איטי Quick Clean ,מסיר
בקלות ובמהירות קבצים מיותרים במחשב לך ,כמו קבצי  cookieוקבצים זמניים
שנשתלים על ידי אתרים שונים על מנת לבצע אחריך מעקב מקוון.

