Iniţiezi apeluri, trimiţi SMS-uri, navighezi pe Internet şi comunici prin intermediul reţelelor sociale în
fiecare zi. Smarthone-ul este o parte importantă din viaţa ta. Kaspersky Mobile Security îţi păstrează
datele doar pentru tine.
Caracteristici :
Protecția confidențialității
Prin simpla atingere a unui buton, poţi marca anumite contacte ca fiind „private”, însemnând că nicio
informaţie referitoare la ele nu va mai fi afişată în lista contactelor, în SMS-uri şi jurnalele de apeluri.
Cei care îți utilizează telefonul vor avea acces limitat doar la anumite informaţii.
Compatibil atât cu agenda telefonului cât şi cu cea de pe cartelele SIM
Protejat prin parolă
Anti-Furt
Îţi Blochează telefonul de la distanţă, în cazul în care acesta este pierdut sau furat. Trimite un SMS
predefinit către telefonul tău şi dispozitivul va fi blocat, fără ca cineva să poată accesa conţinutul
acestuia. Poţi alege să-ţi Ştergi de la distanţă datele.
Setează un mesaj prestabilit care va fi afişat pe ecran, în cazul în care telefonul este blocat, pentru a
oferi persoanei care îți găsește telefonul posibilitatea de a ți-l returna.
Îţi poţi localiza telefonul folosind GPS Find. Trimite un SMS cu parola corespunzătoare către telefonul
furat/pierdut şi vei primi un link către Google Maps, care îţi va arăta locul exact în care se află
dispozitivul.
Primul lucru pe care îl face un hoţ este să elimine cartela SIM a smartphone-ului. Dacă aceasta este
înlocuită, opțiunea SIM Watch va bloca imediat telefonul şi îţi va trimite un e-mail cu noul număr de
telefon.
Criptare
Oferă un nivel suplimentar de protecţie informaţiilor importante din telefonul tău. Alege folderele,
pe care le doreşti criptate sau protejate prin parolă. Chiar dacă folderul se află pe un card de
memorie, acesta nu poate fi accesat de pe un alt telefon sau PC în lipsa parolei corecte.
Anti-Spam
Apelurile sau mesajele lipsite de importanţă îţi distrag atenţia în momente inoportune? Alege
contactele din partea cărora doreşti să accepţi apeluri şi mesaje. Anti-Spam poate rula în modul
whitelist (acceptând numai apeluri şi mesaje din partea contactelor specificate) sau în modul blacklist
(acceptând apeluri şi mesaje din partea tuturor numerelor, cu excepţia celor specificate).
Control parental
Atunci când este instalat pe telefonul unui copil, Kaspersky Mobile Security 9 poate bloca apelurile
sau SMS-urile efectuate către numere nedorite, inclusiv numere cu tarif special. GPS Find îţi permite
să afli unde este copilul tău, în orice moment al zilei sau al nopţii.

Protecţie Anti-Malware şi Firewall
Kaspersky Mobile Security 9 furnizează instrumentele necesare pentru a-ţi menţine în siguranţă
smartphone-ul: protecţie în timp real împotriva malware-ului, scanări antivirus la cerere sau
programate, actualizări automate over-the-air şi blocarea conexiunilor de reţea periculoase, în
funcție de nivelul de securitate predefinit.
Smartphone-uri compatibile
Kaspersky Mobile Security poate fi instalat pe telefoane de tip smartphone cu:
Conexiune la Internet
Unul dintre sistemele de operare:
Android: 1.6-2.2;
BlackBerry: 4.5-6.0;
Symbian (Nokia): Symbian^3 or Series 60 9.1, 9.2, 9.3, 9.4;
Windows Mobile: 5.0-6.5
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