
Avast Mobile Premium
Avast Mobile Premium chrání vaše Android zařízení před viry, malwarem a spywarem. Pomůže vám najít ztracený telefon nebo tablet díky speciálním 

webovým nástrojům. Nespočet možností vzdálené správy - zamknutí zařízení, vymazání paměti, posílání SMS, získání dat, pořízení fotografi e či videa 

a mnohem více - staví tento produkt do čela anti-theft/recovery bezpečnostních aplikací. Mezi neocenitelné možnosti zálohy dat patří záloha kontaktů, 

SMS, historie hovorů, fotografi í, videí, hudby a aplikací. Jednoduché, praktické nástroje, jakými jsou měření datových přenosů, správce/zámek aplikací, 

detekce reklamy, unikátní Geofencing nebo dokonce fi rewall (na rootovaných telefonech), vám dávají kompletní kontrolu nad telefonem nebo tabletem.

AVAST MOBILE SECURITY

MOBILE BACKUP
Avast Mobile Backup zálohuje vaše kontakty, historii hovorů, SMS zprávy, fotografi e 
a další nenahraditelná data do vašeho AVAST účtu (případně Google Drive). Tím zajistí, 
že o svá cenná data již nikdy nepřijdete.

GEOFENCING
Pokud telefon opustí hranice nastavené bezpečnostní zóny, provede se některá 
z přednastavených akcí (např. zámek, siréna, zaslání aktuální pozice).

ZAMYKÁNÍ APLIKACÍ
Zablokuje přístup k jakékoli aplikaci. Tím ji ochráníte před neoprávněným spuštěním.

ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU
Zablokuje přístup a vyfotí osobu, která se třikrát neúspěšně pokusí odemknout vaše 
zařízení.

AD DETECTOR
Odhalí reklamu a poskytne kompletní informace o způsobu sledování.

AVAST WIDGET
Kontrolujte aplikaci přímo z plochy svého počítače.

DATOVÉ PŘENOSY
Měří příchozí/odchozí datový tok. 

SITECORRECT
Automaticky opravuje chybně zadané URL adresy.

WEBOVÉ ROZHRANÍ
Stav svého zařízení uvidíte v Avast účtu.

ANTIVIRUS
Na vyžádání zkontroluje jakoukoliv nainstalovanou aplikaci nebo soubor na paměťové 
kartě a automaticky ověří každý poprvé spuštěný program. Sami si můžete naplánovat, 
kdy se bude spouštět antivirová kontrola a aktualizace virové databáze nebo můžete 
prostřednictvím této aplikace odinstalovat nechtěné programy, smazat soubory nebo 
ohlásit do naší virové laboratoře planý virový poplach.

KONTROLA SOUKROMÍ
Prochází a zobrazuje přístupová práva aplikací, které máte nainstalované na svém 
telefonu, a ukazuje jejich potenciální bezpečnostní rizika, takže zjistíte, kolik informací 
poskytujete jednotlivým aplikacím. 

FILTROVÁNÍ HOVORŮ/ZPRÁV 
Filtruje hovory a (nebo) SMS zprávy od kontaktů ve vašem telefonním seznamu 
na základě parametrů, které si zvolíte – např. dnů v týdnu nebo času volání. 
Blokované hovory jsou přesměrovány do hlasové schránky, zatímco blokované SMS jsou 
uložené v logu fi ltru. Je možné blokovat též odchozí hovory. 

SPRÁVA APLIKACÍ
Pracuje podobně jako správce úloh (Task Manager) v systému Windows – ukáže vám 
seznam právě běžících aplikací, jejich velikost (v MB), využití procesoru a operační paměti 
a počet služeb nebo procesů – zároveň s možností je zastavit nebo odinstalovat.

WEBOVÝ ŠTÍT
Avast Webový štít je součástí cloudového nástroje Avast WebRep™. Funguje tak, 
že zkontroluje každou webovou adresu, kterou chcete navštívit, a upozorní vás, 
pokud prohlížeč narazí na infi kovanou stránku.

FIREWALL
Zablokujte přístup hackerů do svého telefonu. S Firewallem můžete zakázat přístup 
aplikací do internetu, pokud jste připojení k WiFi síti, 3G internetu nebo roamingu. 
(Jen pro rootované telefony.)

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY:
Android 2.1.x Android 3.x
Android 2.2.x Android 4.x
Android 2.3.x Android 5.x

MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:
Každý telefon s podporovaným operačním 
systémem.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

OCENĚNÍ:



AVAST ANTI-THEFT

OVLÁDÁNÍ NA WEBU
Ovládejte svůj přístroj na dálku přes web (zamknutí, GPS 
lokalizace, smazání paměti, atd.).

MASKOVÁNÍ APLIKACE
Po stažení programu Avast Anti-Th eft si můžete zvolit své 
vlastní jméno, které zamaskuje přítomnost aplikace v počítači 
(nazvěte si ji klidně třeba Princ z Persie), takže pro případné 
zloděje bude těžší ji najít a odstranit.

UTAJENÝ REŽIM
Po spuštění se ikonka aplikace skryje a nezanechá po sobě 
téměř žádnou stopu – program je neviditelný, takže zloděj 
nebude mít moc šancí ho najít. 

SEBEOBRANNÝ MECHANISMUS
Pro zloděje je téměř nemožné ho odstranit (zejména 
na rootovaných telefonech). Nástroj Anti-Th eft zapne 
sebeobranné mechanismy, kterými se chrání před 
odinstalováním. Na rootovaných telefonech program 
přežije i tvrdý restart do fi remního nastavení a umí 
zablokovat změnu nastavení přes USB.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU SIM KARTY
V případě, že je telefon ukraden a je vložena jiná 
(neodsouhlasená) SIM karta, telefon se zamkne, aktivuje 
se alarm a vám přijde na vzdálené zařízení upozornění 
na výměnu karty spolu s novým telefonním číslem
a umístěním telefonu.

NÁSTROJE PRO VZDÁLENOU SPRÁVU

VZDÁLENÉ ODESÍLÁNÍ SMS
Vzdáleně odešle SMS zprávu z vašeho telefonu. Tím pádem 
můžete odpovídat na volání a zprávy, i když si telefon někde 
zapomenete.

VZDÁLENÉ ZÍSKÁNÍ DAT
Data ze svého telefonu nebo tabletu můžete získat i na dálku.

VZDÁLENÁ IDENTIFIKACE
Vyfoťte si na dálku zloděje, když se snaží odemknout váš 
telefon (používá se přední nebo zadní kamera, aplikace sama 
rozpozná obličej). Podobně je možné nahrát zvuk a využít 
funkce rozpoznání hlasu.

VZDÁLENÝ ALARM
Máte možnost nastavit zesílení alarmu vždy, když se zloděj 
pokusí přepnout telefon do tichého režimu nebo zeslabit 
hlasitost. Můžete si zvolit zvuk alarmu (např. nahrát vlastní 
zvuk nebo vybrat ze souboru).

VZDÁLENÝ ZÁMEK
Telefon může ochránit vaše data tím, že se zamkne 
a nedovolí přístup bez zadání vašeho hesla.

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ DISPLAYE
Umožní vám poslat zprávu na displej telefonu 
(např. s odměnou za vrácení zařízení).

VYHLEDÁVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Přes GPS, WiFi nebo mobilní síť vám umožní s nejvyšší možnou 
přesností najít telefon. To může udělat jednou nebo i trvale 
telefon sledovat (na rootovaných telefonech a zařízeních 
s Androidem 1.6 až 2.2 můžete automaticky povolit GPS.)

VZDÁLENÉ VYMAZÁNÍ PAMĚTI
Vzdáleně můžete spustit kompletní vymazání všech dat 
na telefonu (kontaktů, seznamu hovorů, zpráv, historii 
prohlížeče, aplikace i e-mailové účty), a to včetně paměťových 
karet v telefonech s Androidem 2.2 a vyšším (na starších 
verzích je tato funkce omezená).

VZDÁLENÉ VOLÁNÍ
Vzdáleně vám umožní zavolat si z telefonu bez toho, 
aby se zapnul displej, takže to zloděj nezjistí. 
Díky tomu můžete poslouchat, co se děje v okolí.

VZDÁLENÉ PŘEPOSÍLÁNÍ
Můžete si aktivovat nebo zrušit přeposílání hovorů i zpráv 
na jiné zařízení. Do tohoto zařízení si posíláte jen data 
hovoru, ne hovor samotný. Naopak SMS zprávy jsou 
do vzdáleného zařízení přeposílány.
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VZDÁLENÁ ZPRÁVA O ZTRÁTĚ
Vzdáleně můžete poslat upozornění na ztracený telefon - to 
vyvolá stejnou akci jako výměna SIM karty (např. zamknutí 
telefonu, alarm, zamknutí USB apod.) Příkaz Found (Nalezen) 
deaktivuje předchozí příkaz Lost.

VZDÁLENÝ RESTART TELEFONU
SMS příkazem restartujete telefon, takže dojde k jeho 
zamčení a vyžádání PIN kódu k SIM kartě. 
(Jen pro rootované telefony).

ZÍSKÁNÍ HISTORIE NA DÁLKU
Pošle vzdálený příkaz k vypsání seznamu hovorů, kontaktů 
a SMS zpráv (každý bude odeslán jako samostatná SMS 
zpráva, kterou ale můžete fi ltrovat).

UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE
Telefon vám může poslat na jiné zařízení upozornění 
o nízkém stavu baterie.

ZMĚNA NASTAVENÍ NA DÁLKU
Všechna nastavení nástroje Anti-Th eft mohou být změněna 
na dálku.

Kompletní informace o produktu naleznete zde: 
www.avast.com


