Ransomware Shield
Blokkeert malware die je persoonlijke
gegevens vergrendelt en je vervolgens
om losgeld vraagt.
Webcam Protection
Controleert voortdurend alle actieve
processen en applicaties op je computer
om ongeautoriseerd gebruik van je
webcam te voorkomen. Je wordt
gewaarschuwd als een proces
onverwacht toegang probeert te krijgen
tot je webcam. Je kunt dat proces
vervolgens blokkeren.
Firewall
Voorkomt ongeautoriseerde toegang tot
je computer en misbruik van je
persoonlijke gegevens.
Network Attack Protection
Beschermt je computer automatisch
tegen schadelijke netwerkactiviteiten en
blokkeert eventuele bedreigingen.
Anti-Phishing
Beschermt je privacy en activa tegen
aanvallen van vervalste websites die
gevoelige informatie zoals
gebruikersnamen, wachtwoorden en
bankgegevens proberen te verzamelen.
Out-of-Home Network
Waarschuwt je wanneer je verbinding
maakt met een onbekend netwerk en
vraagt je de Strict Protection-modus te
activeren. Maakt je device onzichtbaar
voor andere computers die verbonden
zijn met hetzelfde netwerk.
Ouderlijk toezicht
Kies uit vooraf gedefinieerde categorieën
op basis van de leeftijd van je kinderen.
Stel een wachtwoord in om te
voorkomen dat instellingen kunnen
worden gewijzigd en om
ongeautoriseerde verwijdering van
programma's tegen te gaan.

Banking & Payment Protection
Met een speciale beveiligde browser
waarmee je veilig online kunt betalen.
Biedt automatisch bescherming tijdens
internetbankieren en wanneer je op
internet gebruikmaakt van cryptowallets. Codeert de communicatie tussen
het toetsenbord en de browser voor
veiligere transacties. Beschermt je tegen
keyloggers.
Connected Home Monitor
Test je router op zwakke plekken, zoals
zwakke wachtwoorden of verouderde
firmware, en stelt herstelopties voor.
Toont een lijst met devices die
verbonden zijn met je router en die
eenvoudig toegankelijk zijn (smartphone,
IoT, enzovoort). Je kunt ook smart
devices scannen op zwakke plekken en
suggesties bekijken voor het oplossen
van mogelijke problemen.
Botnet Protection
Deze extra beveiligingslaag beschermt je
tegen botnetmalware en voorkomt dat je
computer wordt misbruikt voor spam en
netwerkaanvallen. Profiteer van een
nieuw soort detectie met Network
Signatures, voor nog snellere blokkering
van schadelijk verkeer.
Device Control
Hiermee voorkomt je dat je
privégegevens zonder toestemming naar
een extern device kunnen worden
gekopieerd. Je kunt opslagmedia, zoals
cd's, dvd's, USB-sticks en schijfopslag,
blokkeren. Ook kun je devices blokkeren
die via Bluetooth, FireWire en
seriële/parallelle poorten zijn
aangesloten.
Antispam
Voorkomt dat je mailbox wordt
overspoeld door ongewenste e-mail.

