
Avast Mobile Security
Avast Mobile Security oferuje wiele nowych funkcji, których nie posiadają inne wiodące produkty. Raporty dot. prywatności, fi ltry połączeń/

SMS, Menedżer Aplikacji, a także wiele zdalnych opcji utrudniających kradzież i wykorzystujących kontrolę z przeglądarki lub za pomocą 

SMS - wszystko to sprawia, że Avast Free Mobile Security wyprzedza inne produkty w kategoriach realnego bezpieczeństwa, całkowitej kontroli, 

a przede wszystkim... satysfakcji użytkownika. Moduł Anti-Th eft aplikacji Avast Free Mobile Security (znany wcześniej jako Th eft Aware), 

jest polecany przez wiodące autorytety w branży, między innymi AndroidPIT oraz Android Police.

AVAST MOBILE SECURITY

AVAST WIDGET
Wyświetla pasek stanu na pulpicie Twojego telefonu, zapewniając natychmiastowy 
i łatwy dostęp do aplikacji antywirusowej Android.

POMIAR RUCHU
Pokazuje, ile przesłano danych do i z telefonu za pomocą połączeń z sieciami 3G i / lub 
Wi-Fi. Zobacz statystyki dla dnia, miesiąca lub roku, z bezpośrednim dostępem 
do Menedżera aplikacji, jeśli chcesz dokonać zmian.

SITECORRECT
Włącza autokorektę błędnie wpisanych adresów URL (np. goggle.com → google.com) 
wykorzystując opcje ‚auto-redirect‘ lub ‚request confi rmation‘.

INTEGRACJA Z KONTEM AVAST
Pozwala uzyskać podgląd statusu urządzeń użytkownika na Koncie Avast.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Interfejs użytkownika działa nawet na tablecie z systemem Android, ponieważ został 
zoptymalizowany dla ekranu tabletu.

ANTYWIRUS
Skanowanie zainstalowanych aplikacji i zawartości karty pamięci na żądanie użytkownika 
oraz skanowanie uruchamianych po raz pierwszy aplikacji w momencie uzyskiwania 
dostępu. Opcje planowania skanowań, aktualizacje defi nicji wirusów, odinstalowywanie 
aplikacji, usuwanie plików oraz raportowanie błędnie zidentyfi kowanych wirusów 
do naszego laboratorium antywirusowego.

RAPORT DOTYCZĄCY PRYWATNOŚCI
Skanowanie i wyświetlanie (w widoku siatki) praw dostępu i intencji zainstalowanych 
aplikacji, mające na celu identyfi kację potencjalnego zagrożenia dla prywatnych danych 
oraz informujące, jaka część danych jest faktycznie udostępniana poszczególnym 
aplikacjom. 

FILTR SMS/POŁĄCZEŃ
Filtrowanie połączeń i/lub wiadomości z listy kontaktów na podstawie ustawionych 
parametrów według dni tygodnia oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia. Przekierowanie 
zablokowanych połączeń do poczty głosowej, przy czym zablokowane wiadomości 
zostają zapisane w dzienniku fi ltra. Istnieje także możliwość zablokowania połączeń 
wychodzących.

MENEDŻER APLIKACJI
Narzędzie podobne do Menedżera zadań Windows. Wyświetla listę uruchomionych 
aplikacji, ich wielkość (w MB), obciążenie procesora, zużycie pamięci oraz liczbę wątków 
i usług (z możliwością ich zatrzymania lub odinstalowania).

OSŁONA WWW
Osłona WWW Avast dla systemu Android, stanowiąca część chmury Avast WebRep, 
skanuje każdy ładowany adres URL oraz ostrzega, gdy adres URL otwierany 
w przeglądarce jest zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie.

ZAPORA OGNIOWA
Dodanie zapory ogniowej udaremnia ataki hakerów. Umożliwia wyłączanie dostępu 
aplikacji do Internetu podczas korzystania z Wi-Fi, lub podczas korzystania z 3G lub 
roamingowych sieci komórkowych. Teraz użytkownik może defi niować własne reguły 
działania zapory ogniowej oraz uzyskać podgląd dokładnego dziennika pracy zapory. 
(Dostępne tylko w telefonach z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu)

AVAST ANTI-THEFT

KONTROLA POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
Umożliwia użytkownikowi sterowanie modułem Anti-Th eft zainstalowanym w telefonie 
bezpośrednio z Konta Avast na portalu sieciowym.

MASKOWANIE APLIKACJI
Po pobraniu modułu Avast Anti-Th eft użytkownik może wybrać własną nazwę, 
pod którą będzie on ukryty (np. „Gra Pinokio“), utrudniając złodziejom znalezienie 
go i usunięcie.

KLUCZOWE FUNKCJE

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE:
Android 2.1.x Android 3.x
Android 2.2.x Android 4.x
Android 2.3.x Android 5.x

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Każdy telefon o parametrach umożliwiających 
działanie obsługiwanego systemu operacyjnego.

NAGRODY:



TRYB UKRYTY
Po włączeniu modułu antywłamaniowego jego ikona zostaje 
ukryta w polu aplikacji, nie pozostawiając żadnej sygnalizacji 
dźwiękowej ani innego śladu na chronionym telefonie. 
W ten sposób „niewidoczny“ moduł jest dla złodziei trudny 
do wykrycia i usunięcia. 

SAMOOBRONA
Moduł Anti-Th eft, niezwykle trudny do usunięcia przez 
złodziei (szczególnie w telefonach z odblokowanymi pełnymi 
prawami dostępu do systemu), zabezpiecza się przed 
odinstalowaniem poprzez ukrycie swoich komponentów 
przy użyciu różnych technik przetrwania. W telefonach 
z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu 
może przetrwać w stanie nienaruszonym reset sprzętowy, 
a nawet dezaktywować port USB telefonu.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Moduł Anti-Th eft uruchamia się i działa tylko wtedy, gdy ma 
wykonać zadania. Zmniejsza to zużycie energii przez telefon 
i utrudnia złodziejom zamknięcie modułu.

POWIADOMIENIE O ZMIANIE KARTY SIM
Jeśli do telefonu zostanie włożona skradziona lub 
inna (nieautoryzowana) karta SIM, istnieje możliwość 
zablokowania telefonu, włączenia syreny alarmowej 
oraz wysłania powiadomienia (do zdalnego urządzenia) 
zawierającego nowy numer telefonu i geolokalizację. 

LISTA ZAUFANYCH KART SIM
Użytkownik może utworzyć „białą listę“ zatwierdzonych 
kart SIM, których użycie w telefonie nie spowoduje włączenia 
ostrzeżenia o kradzieży. Listę zaufanych kart SIM można 
z łatwością wyczyścić, pozostawiając na niej wyłącznie 
kartę w danej chwili włożoną do telefonu, jako jedyną 
godną zaufania.

ZDALNA ZMIANA USTAWIEŃ
Kreator konfi guracji przeprowadza użytkownika przez proces 
instalacji w telefonach z odblokowanymi pełnymi prawami 
dostępu do systemu, wprowadzając zmiany bezpośrednio 
lub generując plik aktualizacji. Zainstalowanie modułu 
Anti-Th eft w takich telefonach nie wymaga znajomości wiersza 
poleceń. Aktualizacja aplikacji także jest obsługiwana.

FUNKCJE ZDALNE

ZDALNA SYRENA ALARMOWA
Opcja włączenia głośnej syreny, która zawsze powraca 
do maksymalnego poziomu głośności, gdy złodzieje spróbują 
ją ściszyć. Dźwięk syreny można dostosować 
(np. nagrywając własny lub wybierając plik dźwiękowy).

ZDALNA BLOKADA
W celu ochrony danych użytkownika można zdalnie włączyć 
blokadę telefonu. Odblokowanie wymagać będzie 
wprowadzenia hasła określonego przez użytkownika.

BLOKADA DOSTĘPU USTAWIEŃ TELEFONU
Możliwość zdalnego zablokowania Menedżera Aplikacji 
i/lub ustawień telefonu.

ZDALNY WYŚWIETLACZ
Zdalne wysyłanie wiadomości na wyświetlacz 
do zablokowanego lub niezablokowanego telefonu 
(np. z informacją o nagrodzie za zwrot urządzenia).

ZDALNE LOKALIZOWANIE
Zdalne lokalizowanie telefonu za pośrednictwem GPS, 
sieci bezprzewodowej lub sieci telefonii komórkowej, 
zapewniające maksymalną dokładność. Możliwości lokalizacji 
jednorazowej lub ciągłej (automatyczne włączanie GPS 
na wszystkich telefonach, z odblokowanymi pełnymi 
prawami dostępu do systemu lub bez, wyposażonych 
w system operacyjny Android 1.6 do 2.2).

ZDALNE CZYSZCZENIE PAMIĘCI
Opcja zdalnego uruchomienia pełnego, trwałego usunięcia 
wszystkich danych z telefonu (np. kontaktów, dziennika 
połączeń, wiadomości SMS/MMS, historii przeglądarki, 
aplikacji, kont e-mail), włącznie z niezawodnym fi zycznym 
usunięciem danych z wszystkich kart pamięci w telefonach 
z systemem Android 2.2 i nowszymi (ograniczona 
funkcjonalność w starszych wersjach).

ZDALNE POŁĄCZENIE
Zdalne nawiązywanie połączenia przez utracony telefon 
z innym numerem użytkownika, przy wygaszonym ekranie, 
tak aby złodzieje nie mogli tego zobaczyć. Opcja ta 
umożliwia odsłuchanie, co się dzieje w otoczeniu telefonu.

ZDALNE PRZEKAZYWANIE DANYCH
Zdalne włączanie/wyłączanie przekazania lub kopiowania 
danych połączeń i/lub wiadomości SMS do innego 
urządzenia. Do zdalnego urządzenia zostaną przekazane 
dane połączeń, nie zaś samo połączenie. W przypadku 
wiadomości SMS, są one przekazywane w pełnej formie 
(polecenie „CC“ kopiuje dane także do urządzenia 
źródłowego).

ZDALNE POWIADAMIANIE O UTRACIE
Opcja zdalnego wysyłania polecenia „Lost“, wywołującego 
takie same działania, jak zmiana karty SIM (np. zablokowanie 
telefonu, włączenie syreny alarmowej lub zablokowanie 
portu USB). Polecenie „Found“ dezaktywuje polecenie „Lost“.

ZADLNE WYSYŁANIE WIADOMOŚCI SMS
Możliwość zdalnego włączenia wysłania przez telefon 
wiadomości SMS na inny numer telefonu. W ten sposób, 
nawet jeśli użytkownik zapomni gdzieś swojego telefonu, 
może nadal odpowiadać na połączenia przychodzące 
i wiadomości SMS.

ZDALNE PONOWNE URUCHOMIENIE
Ponowne uruchomienie telefonu za pomocą polecenia SMS, 
powodujące zablokowanie telefonu przez żądanie podania 
kodu PIN karty SIM. (Dostępne tylko w telefonach 
z odblokowanymi pełnymi prawami dostępu do systemu)

Pełne szczegóły dotyczące produktu można znaleźć 
pod adresem: www.avast.com
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