
Oceňovaná  
bezpečnostní řešení 
společnosti Kaspersky Lab
Chytřejší způsob ochrany aktivit vás i vaší rodiny v digitálním světě
Získejte zabezpečení na stránce www.kaspersky.cz

Úplnou ochranu vám nezaručí nic, proto buďte při používání internetu opatrní.



Oceňovaná bezpečnostní  
řešení společnosti Kaspersky Lab

Vrstvy  
ochrany

Kaspersky 
Anti-Virus

Kaspersky  
Internet Security  

for Mac

Kaspersky  
Internet Security

Kaspersky  
Total Security

Podporované platformy
         

Zabezpečení
Chrání před viry, trojskými koni a dalšími hrozbami

Výkon
Chrání, ale nezpomaluje

Jednoduchost
Šetří čas, práci a komplikace

Ochrana osobních údajů
Zabraňuje hackerům ve sběru vašich osobních dat

Peníze
Zvyšuje úroveň zabezpečení internetových nákupů a bankovnictví 
v počítačích se systémem Windows nebo Mac

Rodičovská kontrola
Pomáhá chránit vaše děti na počítačích se systémem Windows nebo Mac

Počítače se systémem Windows nebo Mac a mobilní zařízení
Chrání všechna vaše zařízení

Safe Kids
Zvyšuje bezpečí vašich dětí nejen v online prostředí

Hesla
Vylepšuje zabezpečení a šetří čas  

Ochrana souborů
Chrání vaše cenné fotografie, hudbu a soubory v počítačích  
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Ve svém počítači máte mnoho důležitých dat… jak je všechna zabezpečit?

V počítači 
uchováváte 
velkou část svého 
života, a proto je 
potřeba chránit jej 
před aktuálními 
hrozbami všemi 
dostupnými 
způsoby. 
Potřebujete tedy 
zabezpečení, 
které vás pomůže 
ochránit před 
nejnovějšími viry, 
ransomwarem 
a dalšími 
hrozbami, ale 
nebude vám bránit 
v běžné činnosti.

Řešení Kaspersky Anti-Virus nabízí chytřejší způsob ochrany veškerého obsahu počítače 
a pomáhá jej zabezpečit před viry, trojskými koni, spywarem a dalšími nebezpečnými 
infekcemi. Pomáhá blokovat ransomware, který může uzamknout veškerá data, a phishingové 
weby, které mohou ukrást vaše finance a identitu.

• chrání váš počítač a všechen jeho obsah před viry, spywarem a dalšími hrozbami
• spojuje zabezpečení s efektivitou – počítač funguje tak, jak má
• zjednodušuje zabezpečení – online správa z libovolného zařízení

Chrání počítač
Ve vašem počítači 
se nachází celá řada 
důvěrných a citlivých 
dat, která naše řešení 
s podporou cloudu 
pomůže ochránit 
před nejnovějšími 
infekcemi.

Nebrzdí výkon 
počítače
Pomalé zabezpečení 
je skoro tak 
špatné jako žádné. 
Proto jsme se 
zaměřili na spojení 
ochrany a výkonu 
a poskytujeme 
důkladné 
zabezpečení 
počítače, které vás 
nebude zpomalovat.

Zjednodušení 
zabezpečení
Spravovat 
zabezpečení 
počítače 
můžete kdekoli 
a pokud jste 
online, můžete 
kontaktovat 
odbornou 
technickou 
podporu jediným 
kliknutím.





NECHCEME DÁT 
HACKERŮM 

ŠANCI.
VÍC NEŽ  

KDY DŘÍV.
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Kdo vás ochraňuje při procházení webu, nakupování a na sociálních 
sítích?

Neustále používáte telefon nebo 
jste online, proto je pro vás důležité 
bezpečí v digitálním prostředí.

Potřebujete zabezpečení, se kterým 
budete moci žít naplno, bez obav 
z podvodníků nebo hackerů, a které 
chrání všechny aspekty vašeho 
digitálního života.

Řešení Kaspersky Internet Security představuje chytřejší způsob 
ochrany všech prvků vašich aktivit v digitálním světě, se kterou je 
bezpečnější procházet internet, používat sociální média a nakupovat – 
v osobních počítačích, počítačích MAC i mobilních zařízeních. 
Oceňované zabezpečení střeží vaše osobní data, blokuje sledovací 
programy a zabraňuje sledování prostřednictvím webkamery a chrání 
vás před spammery, podvodníky, hackery a útočníky.

Můžete procházet web, používat sociální sítě, nakupovat a přehrávat 
videa – oceňované zabezpečení vás přitom ochrání před infekcemi, 
spamem, phishingem a nebezpečnými weby. Při jakémkoli přístupu 
k internetu, i na veřejné síti Wi-Fi, navíc zabezpečujeme vaši 
komunikaci, identitu a data.

• chrání před viry, útoky, podvody, analyzátory paketů, počítačovým 
zločinem a dalšími hrozbami

• chrání vaše soukromí a osobní data před phishingem, sledováním 
a špehováním

• automaticky přidává další vrstvu zabezpečení při nákupech na 
internetu či vyřizování bankovnictví online
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Bezpečí díky 
oceňovanému 
zabezpečení
Cloudové zabezpečení 
pomáhá chránit vaše 
aktivity v digitálním 
prostředí před 
infekcemi, spamem, 
krádeží identity 
a reklamními bannery*.

Podpora osobních 
počítačů, počítačů 
MAC i mobilních 
zařízení
Poskytneme vám 
zabezpečení, ať už 
používáte jakoukoli 
kombinaci počítačů 
a zařízení se systémem 
Android, a pokud 
dojde ke ztrátě vašeho 
telefonu nebo tabletu, 
díky dálkovému 
ovládání jej bude 
možné uzamknout, 
vymazat data nebo ho 
najít.

Obrana nejen 
vašeho soukromí
Phishing, sledování 
a špehování mohou mít 
vážné následky. Proto 
chráníme vaše osobní 
data, zabraňujeme 
sledování vašich 
internetových aktivit** 
a znemožňujeme 
špehování 
prostřednictvím 
webkamery**. Rovněž 
můžete přidat zámky 
s bezpečnostním 
kódem do aplikací 
ve svém telefonu se 
systémem Android.

Připojení je 
bezpečnější
Při jakémkoli přístupu 
k internetu, i na 
veřejné síti Wi-Fi, 
zabezpečujeme vaši 
komunikaci, identitu 
a data. Díky tomu 
můžete procházet web, 
navštěvovat sociální 
sítě nebo přehrávat 
videa, zatímco 
my chráníme vaše 
soukromí.

Zabezpečení 
internetových 
nákupů 
a bankovnictví
Při nákupech či 
vyřizování bankovnictví 
online přidáváme další 
vrstvy zabezpečení, 
abychom zlodějům 
zabránili ukrást vaše 
peníze.**

Ochrana vašich dětí 
na internetu
Internet je plný hrozeb 
pro děti, a proto jsme 
vám usnadnili jejich 
online zabezpečení. 
Můžete zablokovat 
nevhodné webové 
stránky a obsah 
a spravovat používání 
sociálních sítí.**

Plný výkon zařízení
Dosáhli jsme 
spojení bezpečnosti 
a efektivity, díky němuž 
budou všechna vaše 
zařízení podávat takový 
výkon, jaký mají, a vy 
budete moci dělat to, 
co opravdu chcete.

Zjednodušení 
zabezpečení
Správa zabezpečení 
je snadná. Můžete být 
kdekoli, ale pokud 
jste online, můžete 
kontaktovat odbornou 
technickou podporu 
jediným kliknutím.

*Pouze pro systém Windows. 
**Pouze pro počítače se systémem Windows nebo Mac.
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Můžete zlepšit ochranu své rodiny na internetu i mimo něj?

Chcete ochránit všechny členy 
rodiny a všechna jejich zařízení, aby 
mohli bezpečněji procházet web, 
nakupovat, používat sociální sítě 
a přehrávat videa.

Potřebujete zabezpečení, které 
lépe ochrání všechny včetně vašich 
dětí na internetu i mimo něj. Proto 
potřebujete zabezpečení, které 
pomáhá chránit aktivity vaší rodiny 
v digitálním světě – v osobních 
počítačích, počítačích MAC 
i mobilních zařízeních.

Řešení Kaspersky Total Security představuje chytřejší způsob ochrany 
veškerých aktivit vaší rodiny v digitálním světě. Pomáhá chránit před 
infekcemi, podvody, krádeží identity a dalšími riziky, a navíc poskytuje 
zvláštní zabezpečení fotografií, dokumentů, hudby a hesel vaší rodiny 
a nabízí i výkonné nástroje, které vám pomohou lépe zabezpečit děti.

• chrání soukromí, hesla, data a vzácné vzpomínky vaší rodiny
• automaticky zvyšuje zabezpečení internetového bankovnictví
• součástí je řešení Kaspersky Safe Kids, které chrání vaše děti na 

osobních počítačích, počítačích Mac i mobilních zařízeních
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Bezpečí díky 
oceňovanému 
zabezpečení
Vaše rodina může 
procházet web, 
nakupovat a používat 
sociální sítě s naší 
pomocí při blokování 
virů, spamu, 
reklamních bannerů 
a nebezpečných 
webů*.

Podpora osobních 
počítačů, počítačů 
MAC i mobilních 
zařízení
Pomůžeme vám se 
zabezpečením všech 
počítačů a zařízení se 
systémem Android 
vaší rodiny, a pokud 
dojde ke ztrátě vašeho 
telefonu nebo tabletu, 
díky dálkovému 
ovládání jej bude 
možné uzamknout, 
vymazat data nebo ho 
najít.

Obrana soukromí 
vaší rodiny a nejen 
jí
Phishing, sledování 
a špehování představují 
zásadní bezpečnostní 
rizika pro všechny 
rodiny, a proto 
vám pomáháme 
s ochranou osobních 
dat, zabraňujeme 
sledování činnosti 
na internetu** 
a blokujeme přístup 
k webkamerám**. 
Naše funkce App 
Lock umožňuje 
vám a členům vaší 
rodiny uzamykat 
aplikace na zařízeních 
se systémem 
Android pomocí 
bezpečnostního kódu.

Připojení je 
bezpečnější
Při jakémkoli přístupu 
k internetu, i na 
veřejné síti Wi-Fi, 
pomáháme zabezpečit 
komunikaci, identitu 
a data vaší rodiny.**

Zabezpečení 
internetových 
nákupů 
a bankovnictví
Při nákupech či 
vyřizování bankovnictví 
online přidáváme další 
vrstvy zabezpečení, 
abychom zlodějům 
zabránili ukrást peníze 
vaší rodiny.**

Posílení 
bezpečnosti vašich 
dětí
Poskytujeme vám 
efektivní metody 
pro zabezpečení 
vašich dětí nejen 
v internetovém 
prostředí, ať už 
používají mobilní 
zařízení nebo počítač 
k procházení internetu, 
hraní her nebo 
komunikaci. Můžete 
omezit používání 
aplikací a zařízení nebo 
dokonce sledovat, 
kde se děti nacházejí, 
a dostávat upozornění 
v případě opuštění 
vámi vymezené 
„bezpečné oblasti“.

Úspora času 
a potíží
Přihlašování k webům 
a online účtům je 
snazší, rychlejší 
a bezpečnější. Veškerá 
hesla vaší rodiny jsou 
bezpečně uložená 
a přístupná z počítače, 
tabletu, telefonu nebo 
jejich bezplatných účtů 
My Kaspersky.

Záloha cenných 
souborů
Vaše rodina může 
vytvářet záložní kopie 
jakýchkoli souborů 
a zabezpečit tak 
důležité fotografie, 
hudbu nebo 
vzpomínky. Navíc jsou 
data zašifrovaná, takže 
soubory vaší rodiny 
nebudou pro hackery 
čitelné.*

*Pouze pro systém Windows
**Pouze pro počítače se systémem Windows nebo Mac
***Počet uživatelů/účtů se liší podle typu zakoupené licence
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