
Panda
Mobile Security
Maximale bescherming voor 
uw AndroidTM apparaten

Hoe maakt u verbinding met het internet? 
Smartphone, tablet, Smart TV? Het maakt 
niet uit, Panda Mobile Security Advanced 
beschermt al uw Android™ apparaten.

Weet u waarom u uw mobiele 
apparaten moet beschermen?

Mobiele apparaten staan in het vizier van cybercriminelen om één   eenvoudige reden: Ze zijn erg populair. De 
toename in het gebruik van mobiele apparaten is aantrekkelijk voor cybercriminelen.

Mobiele apparaten worden steeds waardevoller voor dieven: We bewaren er confidentiële en persoonlijke 
informatie op.

Laboratoria en experts zijn het erover eens dat mobiele platforms de primaire doelgroep voor nieuwe malware zijn. 
Er zijn nu wereldwijd meer dan één miljoen kwaadaardige applicaties die Android-apparaten infecteren.

Ga naar onze website en ontdek hoe wij uw online leven zoveel makkelijker kunnen maken.

Wilt u meer weten over Panda Mobile Security?
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Antivirusbescherming

Privacycontrole

Prestatie-optimalisatie

Anti-diefstal  

Panda Mobile Security bevat:

Panda Mobile Security biedt maximale bescherming tegen alle soorten bedreigingen, en stelt u in staat uw Android 
™-apparaten op afstand te lokaliseren, vergrendelen of uw gegevens te wissen. Genieten van uw online leven is nog 
nooit zo eenvoudig geweest!

Minimale Systeemvereisten:
Android 2.2 of later

Internetverbinding

The beste bescherming voor uw AndroidTM apparaten.
Maximale bescherming voor uw apparaten. 
Geniet in volledige gemoedsrust van uw online leven met Panda Mobile Security Advanced. Maximale antivirusbescherming 
voor Android ™ smartphones, tablets en Smart TV.

Bescherming tegen virussen en andere bedreigingen: Bescherm uw apparaten tegen alle soorten virussen, hackers, 
trojans en allerlei andere bedreigingen.

Permanente virusbescherming: analyseert automatisch nieuwe applicaties of updates die u installeert zonder de 
prestaties van uw apparaat te beïnvloeden.

SD-kaart scan: analyseert SD-geheugenkaarten (Secure Digital) op bedreigingen.

Optimaliseert de prestaties en beheert geheugengebruik.
Beheert CPU verbruik en geheugengebruik van de geïnstalleerde apps op uw Android™ apparaten.
Panda Mobile Security analyseert het verbruik van geïnstalleerde applicaties op uw apparaten en geeft hun grootte, CPU- 
en geheugenverbruik weer en blokkeert ze indien nodig.

Privacycontrole – Checkt en geeft de toegangsrechten van geïnstalleerde apps weer.
Stelt u in staat de toegangsrechten van applicaties te beheren.
Controleert en geeft de toegangsrechten van geinstalleerde applicaties (toegang tot contacten, bankrekeningen, foto's, etc) 
op uw Android™ apparaten weer.

Anti-diefstal - Lokaliseer uw apparaat en vergrendel deze in geval van diefstal.
Lokaliseer direct uw gestolen apparaat.
Als u uw apparaat verliest, kunt u deze nog terugvinden met behulp van het Panda Mobile Security lokalisatie-systeem. Deze 
volgt en geeft de locatie van uw verloren of gestolen apparaat op een kaart weer. U kunt op afstand het apparaat 
vergrendelen en uw persoonlijke gegevens wissen.. Hiermee voorkomt u toegang tot uw waardevolle informatie.

Op afstand lokaliseren: in geval van verlies of diefstal van uw apparaat kunt u de locatie in real-time op een kaart 
tonen.

Op afstand vergrendelen: vergrendel uw apparaat in geval van verlies of diefstal en voorkom dat onbekenden het 
apparaat kunen gebruiken of toegang tot persoonlijke informatie hebben, zelfs als ze de SIM-kaart verwisselen.

Op afstand wissen: wis de informatie die is opgeslagen op uw mobiele apparaat en voorkom toegang tot uw gevoelige 
gegevens op het apparaat of de SD-geheugenkaart.


