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McAfee® Internet Security
Essentiële, bekroonde bescherming voor de pc

McAfee Internet Security, van Intel Security, biedt essentiële, bekroonde
security voor uw pc. Ideaal voor huishoudens met een Windows-pc die
behoefte hebben aan antivirusbeveiliging en functies voor ouderlijk toezicht.
De drie belangrijkste
voordelen van
McAfee Internet Security:
1.	Beschermt uw pc
tegen virussen en
onlinebedreigingen.
2.	Omvat hulpprogramma's
voor bescherming
van wifi-netwerken
en downloads.
3.	Zorgt ervoor dat
uw kinderen veilig
gebruik kunnen
maken van internet.

Bij McAfee staat digitale security centraal en wordt er onafgebroken gewerkt
om de nieuwste onlinebedreigingen een paar stappen voor te blijven. Iedere
seconde van elke dag is al onze aandacht op één ding gericht: uw digitale wereld
veilig houden. Geniet van de voordelen van online communiceren, downloaden
en winkelen in de wetenschap dat uw pc beschermd is tegen onlinebedreigingen.
Bekroonde antivirusbeveiliging
McAfee Internet Security maakt gebruik van de kracht en beveiligingsinformatie van meer
dan 100 miljoen McAfee-klanten wereldwijd om de nieuwste bedreigingen die schade
kunnen aanrichten op uw pc, te identificeren, in quarantaine te plaatsen en te blokkeren.

Wifibeveiliging
Verbeterd Uitgerust met onze krachtige tweerichtingsfirewall (NetGuard) voor
bescherming tegen gevaarlijke downloads en meldingen van inbraken in uw
wifinetwerk, zodat u wordt gealarmeerd wanneer ongewenste gasten uw
wifi-bandbreedte proberen te stelen.

Ouderlijk toezicht en internetbeveiligingsprogramma's
McAfee Internet Security omvat ouderlijk toezicht en internetbeveiligingsprogramma's
om te zorgen dat het hele gezin veilig gebruik kan maken van de computer.
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Systeemvereisten

Welke functies en kenmerken bevat McAfee Internet Security?

xx Windows Vista SP1
(32- en 64-bits)

Functies

Wat doet het

Hoe beschermt het

xx Windows 7 (32- en 64-bits)

McAfee Active Protection™

Detecteren, in quarantaine plaatsen en
blokkeren van virussen en malware.

Mochten we iets kwaadaardigs aantreffen,
dan isoleren we het zodat het geen schade
kan aanrichten op uw pc.

Global Threat Intelligence

Maakt gebruik van realtime beveiligings
informatie over de nieuwste bedreigingen,
verzameld bij meer dan 100 miljoen
McAfee-gebruikers door een programma
dat bedreigingsgegevens combineert en
categoriseert zodat ze bruikbaar worden.

Gebruikt dezelfde reputatiedatabase als het
Amerikaanse Ministerie van Defensie met
de meest recente bedreigingsinformatie die
wordt gedeeld door bedrijven en personen.

NetGuard

Tweerichtingsfirewall die inkomend en
uitgaand verkeer op uw pc bewaakt en
verbindingen met verdachte servers en
bekende botnets blokkeert.

Voorkomt dat hackers toegang krijgen
tot uw pc en stopt cybercriminelen die
uw pc willen gebruiken om virussen en
onlinebedreigingen te verspreiden.

Netwerkbeheer

Controleert uw wifinetwerk.

Snelle internetverbinding
aanbevolen

Blokkeert onbekende apparaten die
toegang willen krijgen tot uw wifinetwerk.
Voorkomt dat anderen kunnen zien wat u op
internet doet.

SiteAdvisor®

Stelt vast of URL's veilig, mogelijk riskant of
zeker riskant zijn.

Helpt u om betere beslissingen te nemen
over waar u op klikt en beschermt u tegen
schadelijke downloads.

Ondersteunde browsers

Kwetsbaarheidsscanner

Identificeert software die moet worden
geüpdatet door de versie op uw pc te
controleren aan de hand van onze database.

Biedt u de mogelijkheid om uw software
snel bij te werken en een patch aan te
brengen voor potentiële beveiligingslekken
waar onlinebedreigingen misbruik van
kunnen maken.

McAfee® QuickClean™

Verwijdert onnodige cookies en tijdelijke
internetbestanden die uw pc trager maken.

Verbetert de prestaties van uw pc.

McAfee® Shredder™

Vernietigt gevoelige elektronische bestanden
op een veilige manier.

Het verwijderen van bestanden en leegmaken
van de prullenbak op uw pc is niet voldoende.
McAfee Shredder voorkomt dat verwijderde
bestanden kunnen worden teruggezet.

Ouderlijk toezicht

Stelt tijdslimieten voor internetgebruik in en
beperkt toegang tot bepaalde sites.

Zorgt ervoor dat uw kinderen veilig gebruik
kunnen maken van internet.

Antispam e-mailfilter

Filtert ongewenste en verdachte e-mail
berichten en plaatst deze in quarantaine.

Weert gevaarlijke e-mailberichten uit uw
postvak en voorkomt dat vervelende spam
uw postvak overspoelt.

xx Windows 8 (32- en 64-bits)
xx Windows 8.1
(32- en 64-bits)
xx 1 GB RAM voor Vista en
Windows 7, 2 GB RAM voor
Windows 8 en hoger
xx 500 MB vrije schijfruimte
xx 1 GHz-processor
xx Minimale schermresolutie:
1024 x 768 of hoger

Internetverbinding vereist

xx Internet Explorer 8.0
of hoger
xx Firefox 4.0 of hoger
xx Google Chrome

Ondersteunde
e-mailprogramma's
POP3: Windows Mail,
Outlook Express, Outlook,
Netscape, IncrediMail,
Thunderbird, Becky, Shuriken
MAPI: Outlook
Web: MSN/Hotmail
of e-mailaccount met
POP3-toegang

Vereist voor
Anti-Spam-werkbalk
xx Windows Mail of Outlook
Express 6.0+
xx Thunderbird 5.0+

www.mcafee.com/NL/InternetSecurity

xx McAfee Anti-Spam
ondersteunt ook
andere POP3-e-mail
clients (zonder SSL)
en webaccounts.
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