BullGuard Antivirüs
Antivirüs : Windows işletim sisteminize zarar verebilecek
her türlü virüsü tanır, bulaşmasını engeller, bulaşmış
ise temizler, temizlenemeyecek durumda olan dosyaları
karantinaya alır.
Antiphising : İlişkide bulunduğunuz web sitelerinin
taklitlerini yaparak sizin e-postanızı, kredi kartı bilgilerinizi,
banka hesap numaralarınız gibi önemli bilgilerinizi çalmak
isteyen korsanlara karşı koruma sağlar.

ücretsiz olarak ayırır.
PC Ayarları : Bilgisayarınızın
güvenlik ayarlarında eksik
olduğunda sizi uyarır ve
eksikliğin giderilmesini
sağlar.

Anti-Malware : Kötü amaçlı yazılım koruması. Bu
tanımlamnın içine trojan(truva atı), Backdoor(arka kapı),
worm(solucan), Adware(reklam yazılımı) gibi kötü amaçlı
programlar girer. Bu yazılımların bilgisayarını yavaşlatması,
bilgilerinizin çalınması gibi zararlarının yanında bazı Kötü
Yazılımlar yardımıla bilgisayarınız uzaktan kullanılarak
korsan saldırılarda bulunabilirler.
Anti-Ransomware : Bilgisayarınızdaki dosyaları şifreleyen
veya bilgisayarınızı kullanılmaz hale getiren yazılımları önler.
Davranışsal Algılama : Bullguard işletim sisteminizin genel
çalışma koşullarını değerlendirerek gerekli bilgileri toplar.
Daha sonra olağan dışı bir çalışma tespit ettiğinde sizi
uyarır. Örneğin Windows kayıt defterine ulaşmak isteyen
bir yazılım çalıştığında bunu durdurur ve onay vermenizi
ister.
Güvenli Gezinti : Internette ziyaret ettiğiniz sayfaları
tarayarak güvenilir olup olmadıklarını değerlendirir. Ziyaret
ettiğiniz bir web sayfasından bilgisayarınıza yapılacak
saldırıları engeller.
Güvenlik Açığı Tarayıcısı : BullGuard her ne kadar
bilgisayarınızı korusa da işletim sistemine ilişkin bazı
ayarlamaların yapılması gerekmektedir. Bu ayarlamaları
kontrol ederek eksik olan bir yazılım ve ya ayar varsa sizi
uyarır.
Oyun Yükseltici : Diğer antivirüslerden farklı olarak
oyun oynanacağı zaman ilgili servisi tanıyarak daha
bilgisayarınızın hızını düşürmeden gerekli güvenlik
önlemlerini alır.
Güvenlik Duvarı : İşletim sisteminizde bir güvenlik duvarı
yoksa BullGuard gereken güvenlik tedbirlerini alır
Ebeveyn Kontrolü : Çocuklarınızın internette gezinme
sürelerini sınırlandırabilir. İstediğiniz siteleri yasaklayabilir
yada gezinti yapılan sitelerin listesini görebilirsiniz.
Entegre Yedekleme (Buluta) : Kişisel bilgisayarınızın
yedeğini alabilmeniz için BullGuard size 100 MB disk alanını
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Daha fazla koruma, daha fazla hız ve daha fazla
koruma için en iyi siber güvenlik...
BullGuard Mobil Security :
Android 4.0 ve üzeri işletim sistemlerinde çalışır. Google
Play Store’den kolayca kurulum yapabilirsiniz.
Antivirüs : Bulut tabanlı antivirüs motoru bataryanızı
tüketmez ve sürekli olarak koruma altında olmanızı garanti
eder. Android cihazlarda da gittikçe artan adware, trojan,
botnet, veri toplayıcı gibi kötü amaçlı yazılımlara karşı da
koruma sağlar.
Çalınma-Kaybolma durumunda yapabilecekleriniz :
Herhangi bir web tarayıcısı üzerinden BullGuard Mobile
Security Manager’a giriş yaparak cihazınızın en son yerini
tespit edebilirsinizi. Sizin için önemli olan bilgilerin başka
ellere geçmesini önlemek için bilgilerizi uzaktan silebilir
veya cihazınızı kilitleyebilirsinizi. Birisi cihazınızın SIM kartını
değiştirmeye çalıştığı zaman da cihazınız otomatik olarak
kendini kilitleyerek bilgileri silebilir.

• Cihazı uzaktan
tarayabilirsiniz.
• Nerede olduğunu
belirleyebilirsinizi.
• Cihazınızı kilitleyebilirsiniz.
• Cihazınızın yedeğini
alabilirsiniz.
• Cihazınızın
siren çalmasını
sağlayabilirsiniz.
• Bütün bu işlemleri
şifre kontrollü yaparak
başkasının müdahalesini
engelleyebilirsiniz.

Yedekleme : Tek bir dokunuşla tüm rehberinizi,
mesajlarınızı ve takviminizi şifreli bir biçimde buluttaki
sunuculara yedekleyebilir ve yine tek bir tuşla bilgilerinizi
geri alabilirsiniz. Ve tüm bu işlemleri web üzerinden de
yapabilirsiniz. Telefonunuzu değiştirirseniz tüm bilgilerinizi
yeni cihazınıza indirebilirsinizi.
İstenmeyen çağrıları engelleme : Size rahatsızlık veren
tüm çağrıları/numaraları engelleyebilirsiniz. İster çağrı
kaydından isterseniz rehberinizden. SMS gönderenkısa
numaralar dahil, Bu özellik Android 4.4 ve sonrası için
geçerlidir.
Ebeveyn Denetimi : Çocuğunuzun siber ortamdaki
güvüenliği işin her şey...!
Mesaj denetimi : Çocuğunuzun telefonundaki gelen ve
giden tüm sms’leri görebilirsiniz.
• Telefondan yapılan ve gelen tüm çağrıları görebilirsiniz.
• Çocuğunuzun telefonuna gönderilen ve depolanan tüm
resimleri görebilirsinizi.
• Çocuğunuzun telefonunda yüklü olan tüm uygulamaları
görebilirsiniz.
• Çocuğunuzun telefonunun nerede olduğunu bulabilir ve
takip edebilirsiniz.
• Mobil Security ile Uzaktan Kontrol : Tüm mobil özellikleri
msm.bullguard.com adresindeki Mobile Security
Manager portalı üzerinden herhangi bir web tarayıcı
kullanarak uzaktan yapabilirsiniz.
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