Acesse a página inicial do NET Antivírus + Backup : www.netcombo.com.br/antivirus . Teremos 3 opções.

Esse box destina-se ao cliente que já
efetuou o seu primeiro acesso e
cadastrou um login e senha. Após ter
feito isso, toda vez que precisar
acessar sua conta, deverá fazer por
esse box.

Esse box destina-se ao cliente que
está realizando o seu primeiro acesso
após ter adquirido um número de
licença em nosso callcenter.
Ele deverá entrar e cadastrar um
login e senha para ser usado nas
próximas vezes ou escolher se o
pacote será para uso próprio ou para
presentear alguém.

Esse box destina-se ao acesso rápido
para o disco virtual. Também pode
ser acessado fazendo o login
normalmente no primeiro box à
esquerda, ir até a página “Meus
Pacotes” e clicar em “Acessar Disco
Virtual” no pacote correspondente.
O login e senha é o mesmo do
primeiro box.

Meus Pacotes
Ao se logar no sistema NET Antivírus + Backup, a página "Meus Pacotes" concentra todas as informações dos produtos que foram
adquiridos. Nessa página é possível que o cliente organize qual o tipo de antivírus e backup que foram instalados em cada um dos
seus computadores. Para cada computador poderá escolher um tipo de proteção diferente e deverá fazer um download diferente.
O tipo de proteção é escolhido no momento da compra. O nome dado ao conjunto de um computador com suas funcionalidades
de antivirus + backup é denominado Pacote. Por exemplo: O computador da minha casa tem o Pacote Proteção Total.

Por essa página é possível
também renomear um pacote,
para organizar melhor em qual
computador está instalando
determinado antivírus.
O acesso ao Disco Virtual WEB
também é feito por esta página.

Downloads
Nesta tela será exibida a lista de downloads disponíveis para o cliente.

Para cada pacote novo
adquirido, haverá um
arquivo correspondente para
que possa fazer o download
e instalar em seu
computador. Poderá fazer
esse procedimento tanto
para o Antivírus quanto para
o Backup.

Produtos
Nesta tela serão exibidos os 7 itens que compõem os pacotes.

A seguir explicaremos um pouco mais sobre cada um deles:

Anti Spam
Permite a proteção da sua caixa de e-mail e acesso a sites fraudulentos.

E-mails Seguros
Impede que e-mails não solicitados entrem em sua caixa de entrada. Alerta quanto a links maliciosos que
chegam a sua caixa de entrada através de um e-mail. Processo personalizado de spams, onde e-mails não
solicitados podem ser marcados como spam e e-mails legítimos como não spam.
Proteção contra Phishing*
Impede que e-mails de phishing entrem em sua caixa de entrada.
Proteção Completa
Funciona com vários programas de e-mail como: Yahoo®, MSN®/Hotmail®, Windows® Mail e Live™ Mail,
Microsoft® Outlook® e Outlook Express e Mozilla Thunderbird™, e também com várias contas de e-mail, como:
POP3, Webmail POP3 e MAPI (Microsoft Exchange Server).
* Phishing é uma forma de atividade criminosa que tenta adquirir de maneira fraudulenta informações pessoais,
como senhas e detalhes de cartões de créditos, mascarando-se como uma pessoa ou empresa de confiança em
uma comunicação eletrônica aparentemente oficial (ex: falso e-mail recebido de seu banco).

Antivírus e Antispyware
Oferece segurança a fim de impedir ataques de vírus e “espiões” (spywares).

Proteção por todos os lados
O Antivírus analisa toda a informação que chega pela Internet, e-mails, CDs, disquetes, pen drives, arquivos
transferidos ou compartilhados, neutralizando os vírus e espiões assim que eles são detectados.
Detecta e destrói os vírus e espiões de seu computador
O Antivírus detecta e bloqueia todos os vírus e espiões conhecidos instantaneamente e assegura a proteção contra
novas ameaças em milisegundos.
Você não perderá informações relevantes
O Antivírus neutraliza os arquivos infectados e suspeitos mantendo suas fotos, músicas, games e outros arquivos
intactos.
Atualizações diárias, automáticas e sem custo adicional
Sempre ativo, atualizado e protegido sem necessidade de interação com o software ou custo adicional para renovação
de licença.
A capacidade operacional do seu disco rígido ficará intacta
O Antivírus utiliza 70% a menos de memória e espaço que os antivírus tradicionais.

Backup Automático
É o seu backup automático. Ele salva todos os arquivos disponíveis em seu disco
rígido.

•Simples
Rápida instalação: sem dificuldades!
Fácil de recuperar os arquivos.
Não é preciso comprar CD, DVD ou HD Externo para fazer o backup de seus arquivos.
•Inteligente
Você pode configurar seu Backup Inteligente para fazer o backup de seus arquivos de duas maneiras: - Automaticamente –
todos os arquivos em seu disco rígido serão salvos. - Manualmente – você seleciona os arquivos que serão salvos. Salva
apenas arquivos modificados ou novos! Mantendo até 5 cópias alteradas.
•Seguro
Seus dados são criptografados permitindo a transferência segura de arquivos.
•Ilimitado
Todos os arquivos selecionados no disco rígido são salvos, não importa o tamanho. ]
•Econômico
Mensalidade fixa, não importando a quantidade de dados armazenados.

Backup
É a sua maneira de guardar, compartilhar e visualizar arquivos na web.

•Simples
- Músicas, fotos, vídeos e arquivos acessados de qualquer lugar, desde que haja um computador conectado à internet.
- Upload de vários arquivos ou pastas em apenas um click.
- Não há limite de tamanho de arquivo para o upload
- Compartilhe grandes arquivos ou pastas de arquivos com quem quiser.
- Organize um espaço compartilhado para que seus contatos possam inserir fotos no seu Backup ilimitado.
- Transfira seus arquivos arrastando-os para seu Backup ilimitado, como sempre fez com seu disco rígido usando a
interface web (pelo seu navegador de internet) com o plugin Java de Arrastar-e-Largar.
- É um Pen Drive virtual que nunca irá queimar e você nunca irá perder.
- Não é preciso comprar CD, DVD ou HD Externo para guardar seus arquivos com segurança.

•Prático
- Você tem dois modos de acessar seus arquivos no Backup ilimitado:
1º) Via navegador web - Não necessita de download
2º) No seu computador – software exclusivo instala o Backup ilimitado no seu PC
- Um ícone se instala no seu Windows Explorer ou Desktop e seus arquivos ficam disponíveis a um click!
- Um é o espelho do outro!
•Seguro
- Apenas você tem acesso aos seus arquivos. Eles são lidos apenas por você! Através de um sistema de alta tecnologia,
seus arquivos são codificados em seu computador pelo uso da criptografia 3DES e depois transferidos aos servidores do
Backup ilimitado.
- A transferência de arquivos é segura: A transferência dos arquivos é codificada e protegida por 128-bit de Secure
Socket Layer (SSL).
- Seus dados são criptografados, codificados e ilegíveis ao deixar seu computador. O sistema é perfeitamente seguro.
Em um espaço ilimitado, quantos arquivos posso guardar?
- Uma quantidade ilimitada de músicas, fotos, vídeos e arquivos!

Controle dos Pais
Protege sua identidade, seus documentos e controla o acesso das crianças.

•Protege suas informações confidenciais
Fornece a opção de transmitir ou bloquear dados como número do cartão de crédito, endereço, número do telefone e
outros.
•Bloqueio de sites da Web
Inclui um banco de dados de sites da Web classificados como inadequados e permite definir permissões de acesso para
cada membro da família/empresa de acordo com seu perfil.
•Filtragem de conteúdo da Web
Protege sua família/empresa contra páginas da Web novas, modificadas ou geradas dinamicamente verificando o
conteúdo dessas páginas por palavras-chaves ou frases inadequadas.

•Saiba onde seus filhos/funcionários estão navegando
Os pais/gerentes podem exibir um registro de eventos abrangente que lista os sites da Web visitados, os sites
bloqueados, as sessões de bate-papo inadequadas, bem como uma lista de outros eventos administrativos e do
usuário. Restrição de horário de uso da internet.
•Monitoramento de sessões de bate-papo
Monitora atividade inadequada em sessões de bate-papo e bloqueia linguagens ofensivas.
•Atualizações automáticas

Firewall
Monitora sua conexão a internet, bloqueando hackers e qualquer tráfego
indesejado no PC.

•Conexão sem riscos
Graças à sua gestão inteligente de aplicações, a sua conexão à rede será monitorada.
Bloqueia a invasão de hackers.
Protege sua conexão via Banda Larga ou Wi-Fi sem afetar o desempenho. Jogue sem interrupções.
A proteção de sua conexão respeita as atividades sendo executadas.
•Antecipe-se às ameaças
O sistema de alertas do firewall registra o tráfego de Internet potencialmente perigoso e envia um alerta ao usuário com
opções de resposta para cada movimento detectado.
•Bloqueie tráfego não desejado
Ativando o bloqueio manual, você escolhe quando quer impedir a entrada do tráfego procedente de determinados
equipamentos e sistemas.

•Saiba quem tenta atacá-lo
O firewall proporciona registros detalhados que detectam qualquer tentativa de invasão e tráfego não solicitado,
além da possibilidade de rastrear os atacantes.
•Você não precisa ser um especialista em segurança
O firewall possui uma eficaz lista de recomendações para agir contra determinados ataques, bem como as mais
avançadas ferramentas de auto-diagnóstico.
•Mantenha os atacantes sempre longe
O firewall verifica automaticamente se existem novas versões ou atualizações de ameaças para que a sua proteção
esteja sempre em dia.

Monitor de Navegação
Permite proteção e navegação segura na internet.

•Busca Segura
Ao utilizar sites de busca como Google, Yahoo!, MSN, ou Ask.com, o Consultor de Navegação classifica os sites quanto ao
seu nível de segurança - seguros, potencialmente perigosos e realmente perigosos.
•Classificação Intuitiva
Durante a navegação, um pequeno botão no browser troca de cor baseado no ranking de segurança dos resultados de
busca.
•Ver Detalhes
Resultados do teste em detalhes para cada site em um click.

•Informa o que é seguro baixar
•Informa onde é seguro inserir informações pessoais
Proteção contra Phishing*
A combinação de verificação em base de dados e análise em tempo real ajudam a identificar sites scam que tentem
roubar suas informações e informações pessoais.
•Sempre Ativo, Sempre Protegendo
O Consultor de Navegação está sempre ligado e pronto para avisar antes de você interagir com sites perigosos.

* Phishing é uma forma de atividade criminosa que tenta adquirir de maneira fraudulenta informações pessoais, como
senhas e detalhes de cartões de créditos, mascarando-se como uma pessoa ou empresa de confiança em uma comunicação
eletrônica aparentemente oficial (ex: falso e-mail recebido de seu banco).

