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ESET behoort volgens onafhankelijke 

beoordelaars bij de top van de 

industrie, zoals ook blijkt uit het 

enorme aantal VB100-awards. van 

Virus Bulletin.

Kunstmatige intelligentie, machine 

learning en een reputatiesysteem 

in de cloud zijn slechts enkele van 

de geavanceerde tools die worden 

ontwikkeld in onze 13 R&D centra.

De waarden van ESET, zoals: integriteit, 

betrouwbaarheid en onafhankelijkheid, 

komen allemaal voort uit onze Europese 

roots en worden gewaarborgd door het 

feit dat wij een particulier bedrijf zijn.

Bekroonde 
bescherming

Geavanceerde 
technologie

Gemaakt in de 
Europese Unie

Maak kennis met ESET
 
ESET begon als pionier op het gebied van antivirusbescherming, door bekroonde detectiesoftware te creëren. Het doel van ESET is om iedereen 

te laten genieten van de mogelijkheden die technologie biedt. Vandaag de dag bieden wij beveiligingsoplossingen in meer dan 200 landen aan 

bedrijven en consumenten om het meeste uit de digitale wereld te halen.

Prestigieuze VB100 awards Jaren van NOD32 technologieBeveiligde gebruikers wereldwijd



ESET NOD32 Antivirus is gebaseerd op de legendarische 
ESET® NOD32-engine en biedt essentiële beveiliging tegen 
malware op basis van ESET’s optimale mix van snelheid, 
detectie en gebruikersgemak.

Benut het volledige vermogen 

van jouw computer. Speel, 

werk en surf zonder vertraging.

Minimale belasting 
van computerresources

Beschermt je tegen alle soorten 

malware, virussen, ransomware, 

wormen en spyware.

Geen systeemupdates of 

vervelende pop-ups tijdens 

het gamen of gebruik van een 

programma op volledig scherm.

Legendarische 
NOD32 Antivirus

Ononderbroken gamen 
en video’s bekijken
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PERFECT VOOR GAMERS, POWER USERS EN LANGZAMERE PC’S



ESET Internet Security® is gebaseerd op ESET’s optimale 
mix van snelheid, detectie en gebruikersgemak en biedt 
de beste beveiliging voor de dagelijkse PC-gebruiker.  

Voorkom ongeautoriseerd toegang 

tot jouw computer en misbruik van 

jouw gegevens. Blijf veilig tijdens 

het uitvoeren van online betalingen 

en het gebruik van e-wallets.

Veilig online  
bankieren

Meerlaagse beveiliging die je 

beschermt tegen elk type online en 

offline dreiging en die verspreiding 

van malware naar andere 

gebruikers voorkomt.

Test jouw router en smart 

devices op zwakke plekken. 

Blokkeer onverwachte toegang 

tot jouw webcam.

Legendarische 
antivirus-technologie

Bescherm jouw smart  
devices en webcam
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HET BESTE VOOR DE DAGELIJKSE PC-GEBRUIKER



Geniet van jouw digitale leven en profiteer van de beste 
meerlaagse malwarebeveiliging voor internetgebruikers 
op basis van ESET‘s optimale mix van snelheid, detectie en 
gebruikersgemak.

Beveilig jouw digitale identiteit 

en betalingen, bescherm jouw 

laptop tegen diefstal of verlies, 

houd jouw kinderen veilig online

en nog veel meer voordelen.

Alles wat  
je nodig hebt 

Geavanceerde technologie 

voor ervaren gebruikers, 

gebaseerd op een perfecte balans 

tussen snelheid, detectie en 

gebruikersgemak.

Codeer jouw bestanden en 

verwisselbare media. Bescherm 

ze tegen diefstal en verlies. 

Maak samenwerking en het 

delen van gegevens veiliger.

De ultieme  
cyberbeveiliging

Beveilig jouw 
waardevolle gegevens
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ONTWORPEN VOOR DE GEBRUIKER DIE ALLES WIL



Antivirus en Anti-Spyware

Bescherm jouw privégegevens met 
Anti-Phishing

Blokkeer speciaal ontworpen 
aanvallen met Exploit Blocker

Beveiliging tegen aanvallen met 
scripts met Script-Based Attack 
Protection

Beveilig het opstartproces met de 
UEFI Scanner

Beheer jouw licentie met Licentie 
Manager

Krijg inzicht in de resultaten van jouw 
scans met Beveiligingsrapport

Beveel jouw ESET product aan 
met Refer a Friend

Houd hackers buiten de deur met de 
Persoonlijke Firewall

Biedt proactieve bescherming tegen elk type online en offline dreiging en voorkomt verspreiding van malware 

naar andere gebruikers.

Beschermt jouw privacy en bankzaken tegen aanvallen van vervalste websites die gevoelige informatie zoals 

gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens proberen te achterhalen.

Blokkeert aanvallen die speciaal zijn ontwikkeld voor het ontwijken van detectiesoftware en elimineert 

lockscreens en ransomware. Biedt bescherming tegen aanvallen op webbrowsers, PDF-lezers en andere 

applicaties, inclusief Java-software.

Detecteert aanvallen van schadelijke scripts die gebruik willen maken van Windows PowerShell. Detecteert 

ook schadelijke JavaScripts die aanvallen uitvoeren via jouw browser. De browsers Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Microsoft Internet Explorer en Microsoft Edge worden allemaal ondersteund.

Biedt bescherming tegen bedreigingen die jouw computer op een dieper niveau aanvallen, nog voordat 

Windows is opgestart. Alleen mogelijk bij systemen met de UEFI-systeeminterface.

Bekijk en beheer jouw licenties en ESET-installaties direct vanuit het gebruiksvriendelijke portaal my.eset.com.

Ontvang elke maand een rapport over de manier waarop ESET jouw computer beschermt. Dit overzicht bevat 

onder andere informatie over gedetecteerde dreigingen, geblokkeerde webpagina‘s, onderschepte spam en 

geblokkeerde webcamtoegang.

Wanneer je een licentie koopt en je tevreden bent, nodig dan je vrienden of familie uit. Wanneer een van hen 

een volledige licentie koopt, door middel van jouw referral, ontvang je beide een gift.

Voorkomt ongeautoriseerd toegang tot jouw computer en misbruik van jouw persoonlijke gegevens.

NIEUW

NIEUW

ESET NOD32 Antivirus ESET Internet Security ESET Smart Security Premium



Houd ongewenste e-mails tegen met 
Antispam

Breid jouw Firewall uit met 
Network Attack Protection

Ontdek malware via met 
Botnet Beveiliging

Bepaal wie jou mag zien met 
Webcambeveiliging

Behoud controle over jouw netwerk 
met Connected Home Monitor

Vind jouw vermiste apparaten terug 
met Anti-Diefstal  

Veilig internetbankieren en online 
shoppen

Voorkomt dat jouw mailbox wordt overspoeld door ongewenste e-mail.

Beschermt jouw computer automatisch tegen schadelijke netwerkactiviteiten en blokkeert eventuele 

bedreigingen.

Deze extra beveiligingslaag beschermt je tegen botnetmalware en voorkomt dat jouw computer wordt 

misbruikt voor spam en netwerkaanvallen. Profiteer van een nieuw soort detectie met Network Signatures, 

voor nog snellere blokkering van schadelijk verkeer.

Controleert voortdurend alle actieve processen en applicaties op jouw computer om ongeautoriseerd 

gebruik van jouw webcam te voorkomen. Je wordt gewaarschuwd als een proces onverwacht toegang 

probeert te krijgen tot jouw webcam. Je kunt dat proces vervolgens blokkeren.

Test jouw router op zwakke plekken, zoals zwakke wachtwoorden of verouderde firmware, en stelt 

herstelopties voor. Toont een lijst met devices die verbonden zijn met jouw 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. 

Configureer Anti-Diefstal voor optimale bescherming van jouw computer. Stel automatisch inloggen 

bij Windows en wachtwoorden voor systeemaccounts in. Je kunt het beveiligingsniveau verhogen door 

belangrijke systeeminstellingen te wijzigen.

Met een speciale beveiligde browser waarmee je veilig online kunt betalen. Biedt automatisch bescherming 

tijdens internetbankieren en wanneer je op internet gebruikmaakt van crypto-wallets. Codeert de 

communicatie tussen het toetsenbord en de browser voor veiligere transacties. Beschermt je tegen 

keyloggers.

VERBETERD

ESET NOD32 Antivirus ESET Internet Security ESET Smart Security Premium



Sla jouw wachtwoorden veilig op met 
Wachtwoordmanager

Versleutel jouw persoonlijke gegevens 
met Secure Data

Gebruikt AES-256 codering. ‘s Werelds toonaangevende standaard, gebruikt door het leger, om al jouw 

wachtwoorden op te slaan en vooraf in te vullen. Het enige dat je hoeft te onthouden is je hoofdwachtwoord. 

Je kunt ook extra sterke wachtwoorden genereren en opslaan wanneer je deze nodig hebt.

Hiermee kun je bestanden en verwisselbare media (zoals USB-sleutels) coderen en jouw gegevens de 

allerbeste bescherming bieden. Biedt bescherming tegen gegevensdiefstal indien je jouw USB-sleutel of 

laptop verliest en maakt samenwerking en het delen van gegevens veiliger.

Wil je meer informatie over de producten kijk dan op www.eset.nl

30 jaar innovatie

Gebouwd en gerund door 

beveiligingsliefhebbers. We 

beschermen momenteel meer 

dan 110 miljoen gebruikers.

Cloudgebaseerd scannen

ESET LiveGrid® evalueert malware-

gerelateerde gegevens van ESET-

gebruikers over de hele wereld om 

je te beschermen tegen de nieuwste 

bedreigingen.

13 R&D centra wereldwijd

Ons onderzoeksnetwerk zorgt ervoor 

dat we altijd voorop lopen in de 

cybersecurity-industrie.

Perfect gebalanceerde beveiliging

Snelheid, evenwicht en bruikbaarheid 

zijn zeer moeilijk te bereiken in gelijke 

mate. Toch hebben we het gedaan 

voor jouw beste online ervaring.

PREMIUM

PREMIUM



Met ESET Mobile Security voor Android kun je gemakkelijk 
veilig online winkelen, surfen en gebruikmaken van apps - 
waar je op dat moment ook bent.

BEVEILIG VIJF ANDROID-APPARATEN MET ÉÉN LICENTIE

Antivirus

Real-time bescherming

Beveiligingsrapport

Activiteitenlogboek

Vergrendel op Afstand

Alarm op Afstand

Tablet Support

GRATIS VERSIE

Alle gratis features

App-vergrendeling

Anti-Phishing

Proactieve Anti-Diefstal

Geplande scans

Melding bij lege batterij

Virusdatabase Updates

PREMIUM  VERSIE
Krachtige antivirus

Bescherm jouw Android-apparaat tegen 

beveiligingsproblemen, zoals 

ransomware-aanvallen.

Gebruiksvriendelijke 

App-vergrendeling 

Bescherm jouw apps tegen ongewenste 

toegang door een PIN of vingerafdruk te 

gebruiken.

Proactieve Anti-Diefstal

Vergrendel jouw apparaat tegen onbekende 

simkaarten en vind jouw verloren telefoon terug.

PREMIUM

PREMIUM



Bescherm je kinderen online met vertrouwen. Onze 
kindvriendelijke app helpt je jouw kinderen online veilig te 
houden.

BESCHERM JE KINDEREN ONLINE MET VERTROUWEN

Applicatiebeheer

Beperken

Entertainment en Games

Tijdslimiet

Entertainment en Games

Eenvoudige Rapportages

Ouderlijk toezicht

GRATIS VERSIE

Alle gratis features

Webbeveiliging

Veilig zoeken

Vind je kind

Geofencing

Ouderlijk bericht

Volledige Rapportages

PREMIUM  VERSIE
Tijd en geschiktheid van applicaties

Met applicatiebeheer jij welke apps jouw 

kinderen gebruiken en hoeveel tijd ze 

hieraan besteden.

Beheer ongepaste webinhoud

Met webbeveiliging en veilig zoeken 

wordt alleen gepaste webinhoud 

weergegeven.

Vind je kind

Bekijk de huidige locatie van jouw kind, 

stel gepersonaliseerde omgevingen in en 

stel meldingen in via de ‘‘Vind je kind’’-

geofencing features.

PREMIUM

PREMIUM



Internet of Things-beveiliging begint bij jouw TV. 
Beveilig je Android Smart TV tegen malware en geniet van 
een veiligere IoT-ervaring.

VERTROUWDE BEVEILIGING VOOR JOUW ANDROID SMART TV

Antivirus

Ransomware Shield

Automatische updates 

van de virusdatabase

USB On-The-Go Scanner

Real-time bescherming

Anti-Phishing

Geplande scans

PREMIUM VERSIE

Antivirus

Ransomware Shield

Automatische updates 

van de virusdatabase

USB On-The-Go Scanner

Real-time bescherming

GRATIS VERSIE 
Krachtige antivirus

Bescherm jouw Smart TV tegen 

Android-beveiligingsproblemen, 

zoals ransomware-aanvallen.

USB On-The-Go Scanner

Elk verbonden USB-apparaat wordt 

gecontroleerd om te voorkomen 

dat malware toegang krijgt tot 

jouw Smart TV.

Anti-Phishing

Bescherm je Smart TV tegen 

ongewenste toegang en misbruik 

van data terwijl je verbonden bent.

PREMIUM



Meerlaagse internetbeveiliging voor je Mac. 
Effectieve alles-in-één internetbeveiliging voor je Mac, 
inclusief Persoonlijke Firewall en Ouderlijk Toezicht.  

SNELLE EN KRACHTIGE ANTIVIRUS VOOR JE MAC

Antivirus

Anti-Spyware

Anti-Phishing

Persoonlijke Firewall

Cloud Scanning

Verwisselbare media controle

Ouderlijk Toezicht

Lage systeemvereisten

CYBER SECURITY PRO
Krachtige antivirus

Beveilig je Mac met onze Antivirus en Anti-Spyware, gebouwd op onze 

bekroonde ESET® NOD32®-technologie.

 Je kinderen veilig online

Laat je kinderen alleen de goede kant van het internet zien met 

Ouderlijk Toezicht. 

Gebruikersgemak

Geniet van de volledige bescherming met de standaardinstellingen of

gebruik de geavanceerde instellingen  om op maximale diepte te 

scannen.

ESET Cyber Security Pro werkt perfect op mijn MacBook Pro 
en de interface is simpel en past perfect in macOS.

- Landon C., Verenigde Staten








