INTERNETEKO SEGURTASUNA PC-RAKO
Enpresa-merkatua
Internet
Zer da PCaren Interneteko Segurtasuna?
PCaren Interneteko Segurtasuna Euskaltelen zerbitzuak zure enpresaren ordenagailuen segurtasuna
bermatzen dizu kanpoko mehatxuen aurrean: birusak, spywarea, hackerrak, troiarrak…
Hori guztia PANDA SECURITYaren azken belaunaldiko tresna baten laguntzarekin. Euskaltelek baldintza
ekonomiko paregabeak eskaintzen dizkizu tresna hori eskuratzeko.

Ezaugarri teknikoak
Euskaltelek PCaren Interneteko Segurtasuneko bi modalitate sortu ditu zure enpresaren beharretara
ondoen egokitzen dena hauta dezazun:
• Oinarrizko segurtasuna:
Denbora guztian eta automatikoki babesten ditu zure enpresako ordenagailuak birus eta spyware
mota guztietatik. Segurtasun handiagoa izateko, birus ezezagunen eta arrotzen aurkako babesberme bikoitza eskaintzen du. Gainera, hackerrei, eta sarean gertatzen diren maulei (phishing eta
beste batzuk) aurre egiteko babesa ere ematen du.





Birus oro detektatzen eta ezabatzen du
Spywareak ere ordenagailuetatik urrun mantentzen ditu
Bidea ixten die hackerrei, baita WiFi konexioetan ere
Sarean gertatzen diren phishing eta beste maula batzuen aurkako babesa ere ematen
du.

• Segurtasun Osoa:
Birusen, spywaren, hackerren, phishing, spam mezuen eta beste mehatxu ororen aurkako babesa,
Internet lasaitasun osoz erabili ahal izateko. Segurtasun handiagoa izateko, birus ezezagunen eta
arrotzen aurkako babes-berme bikoitza eskaintzen du.
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Birus oro detektatzen eta ezabatzen du
Spywareak ere ordenagailuetatik urrun mantentzen ditu
Bidea ixten die hackerrei, baita WiFi konexioetan ere
Sarean gertatzen diren phising eta beste maula batzuen aurkako babesa ere ematen du.
Pribatutasun-kontrola.
Web orri desegokietara sartzeko kontrola

Sustapenak
Lehen hiru hilabeteetako kuotak doan.
*2009/12/31ra arte iraungo du sustapenak.
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Phishing-aren aurkako iragazkiak iruzur egitea helburu duten mezu elektronikoak
ezagutzen ditu, eta zure informazio pertsonala lapurtzen saiatzen diren sareko
iruzurretatik babesten zaitu.
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Bankuetako troiarren aurkakoarekin, lasai asko egin ditzakezu erosketak eta
eragiketak sarean.
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Zure PCan ezkutuan egon eta informazio pertsonala lapurtzen duten mehatxuak
detektatzen ditu sari ugari jaso dituen rootkit-en aurkako teknologiak.
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Malwarearen aurkakoak detektatu eta ezabatu egiten ditu birusak, harrak,
troiarrak, spywarea, keylogger-ak, rootkit-ak, bot-ak etab.
Berehalako mezularitzako zirkulazioaren azterketa MSN Messenger, Windows Live
Messenger, Yahoo Messenger, AOL eta halako aplikazioetan.
Babes proaktibo aurreratuko teknologiak; malware berri eta ezezagunetik
babesteko heuristika genetikoa eta TruPrevent 2.0 portaera-azterketa dituztenak.
Firewall pertsonalak harren eta hackerren erasoetatik babesten zaitu.
Wireless monitorearekin, arrotzengandik babestu dezakezu zure wireless sarea.
Identitate-lapurretatik babestea

Nabigazio segurua Interneten

Spam-aren aurkako iragazki berriarekin, zure sarrerako ontzia zaborrik gabe
izango duzu, postako edozein programa erabiltzen duzula ere.
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Gurasoen kontrolarekin, zure seme-alabek modu seguruan nabiga dezakete
Interneten, eduki desegokiko webguneetara sartzerik ez dute izango eta.
Web iragazkiarekin, modu seguruan nabiga dezakezu Interneten, infekziorik izan
gabe, ahulguneak aprobetxatzeko saiakeren biktima izan gabe, nabigatzailea
bahitu gabe edo phishing-eko webgunerik gabe.
Informazio pertsonala (kreditu-txartelen zenbakiak edo pasahitzak, adibidez) PCtik
irtetea eragozten du informazio-iragazkiak.
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Eskakizunak
• Internetera sartzeko Euskaltelen produktu bat izatea
• PCaren Interneteko Segurtasuna produktua instalatzeko, gutxienez ezaugarri hauek dituen
PCa eduki behar da:
 Oinarrizko Segurtasuna:
300 MHz-eko edo gehiagoko Pentiuma. 128 MB-ko RAM memoria (TruPrevent®
teknologiak instalatzeko, 512; gomendatua, 1 GB). 230 MB-ko lekua libre diskoan.
Sistema eragileak: Windows Vista 32 & 64 bit, Windows XP 32 & 64 bit, Internet Explorer
6.0.
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 Segurtasun Osoa:
Pentium 300 Mhz edo handiagoa, 128 MB-ko RAM memoria (TruPrevent® teknologiak
instalatzeko, 512; gomendatua, 1 GB). 270 MB-ko lekua libre diskoan.
Sistema eragilea: Windows Vista 32 & 64 bit, Windows XP 32 & 64 bit, Windows 2000,
Internet Explorer 6.0.

• Une oro informazio eguneratua izateko, kontsultatu www.pandasecurity.com web orrian.

PCaren Interneteko Segurtasuna zerbitzuaren abantailak
• Babesa: PCaren Interneteko segurtasunari esker, birusen, spywarearen eta kanpoko beste
mehatxu askoren aurkako babesa duzu egunero-egunero, urteko 365 egunetan.
• Eguneratze automatikoa: Softwarea automatikoki eguneratzen da, zure enpresako
ordenagailuak Internetera konektatzen diren bakoitzean.
• Berehala erabili ahal izango duzu azken bertsioa: Software eguneratuena izango du beti
zure enpresak.
• Merkea: Euskaltel Enpresari esker, baldintza ekonomiko paregabeetan eskura dezakezu
Interneteko Segurtasuna:
 % 44ra arteko aurrezkia ohiko prezioan
 Zerbitzua hileko kuota erosoetan ordaintzeko aukera. Hartara, enpresak ez du aldi bakar
batean ordaindu beharko tresna horren kostua.
• Konfiantza: Interneteko Segurtasuna tresna PANDA Security enpresak sortu du, segurtasuna
bermatzeko softwarearen merkatuan dagoen enpresa ezagun eta eskarmentuduna.

Prezioak eta deskontuak
Modalitatea
Oinarrizko Segurtasuna
Segurtasun Osoa

Hileko kuota, €/hil
1,96
3,92

Zein erabiltzaile-motarentzat da egokia Interneteko Segurtasuna?
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Interneteko Segurtasuna egokia da Interneterako sarbide segurua bermatzen duen azken belaunaldiko
tresna bat izan nahi duten enpresentzat. Hala ere, beste bide batzuetatik (CDak, disketeak,...) irits
daitezkeen mehatxuetatik babesteko ere egokia da zerbitzu hori.

Kuota finkoetan lau hamartar erabiltzen dira.
Deien kostuetan, 7 hamartar erabiltzen dira, eta azken kostua 4 hamartarrera biribiltzen da (hurbileneko hamartarraren arabera).
Jakinarazpen honetan adierazten diren prezioei zeharkako zergak aplikatu behar zaizkie: Penintsula eta Balear Uharteak: BEZa
(% 16). Kanariak: IGICetik salbuetsita. Ceuta: IPSI (% 3). Melilla: IPSI (% 4).

