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Ghid de pornire rapidă

ESET Smart Security oferă computerului dvs. protecţie de ultimă generaţie
împotriva codului dăunător. Bazat pe motorul de scanare ThreatSense®, introdus
pentru prima dată în sistemul antivirus premiat NOD32, ESET Smart Security
continuă să furnizeze protecţie fără precedent împotriva ameninţărilor de tip
Ziua 0, fără a fi nevoie de actualizări constante reactive ale semnăturilor pentru
recunoaşterea ameninţărilor.
Modulele antivirus, antispyware, firewall şi antispam integrate, împreună cu funcţia
control parental, fac din ESET Smart Security o soluţie de securitate completă şi
integrată. Acest manual vă va ghida pas cu pas printr-un proces tipic de instalare,
setare rapidă şi configurare de bază a produsului.

Antivirus

Antispyware

Firewall

Antispam

Control parental

Detectează şi curăţă
în mod proactiv mai
mulţi viruşi, viermi,
troieni şi rootkituri cunoscuţi şi
necunoscuţi.

Vă protejează de
programe de tip
backdoor, programe
de descărcare,
exploatări, programe
de tip spărgătoare
de parole, programe
de tip deturnare,
programe pentru furt
de parole şi programe
de înregistrare a
apăsărilor de taste.

Îi împiedică
pe utilizatorii
neautorizaţi să
obţină acces la
computerul dvs.
Monitorizează
traficul către şi
dinspre computerul
dvs.

Filtrele de spam
lucrează împreună
cu sistemul dvs.
pentru a preveni
ameninţările şi a
asigura consumarea
unui timp mai
scurt pentru
sortarea mesajelor
nesolicitate.

Îi împiedică pe copii
să obţină acces la
pagini cu conţinut
inadecvat sau
dăunător.

Instalare
Înainte de a începe instalarea, închideţi toate programele în
execuţie. Deoarece ESET Smart Security conţşine componente
antivirus şi firewall components, vă recomandăm ferm să
eliminaţi orice alte programe antivirus sau firewall pe care le
aveţi instalate pe computer. Nu trebuie să dezactivaţi sau să
eliminaţi firewallul Windows în Microsoft Windows 7, XP sau
Vista, deoarece acest lucru este făcut automat de programul
de instalare ESET Smart Security. Puteţi instala ESET Smart
Security de pe un CD/DVD de instalare sau folosind un fişier
descărcat de pe site-ul Web ESET.

Lansarea instalării
Pentru a lansa asistentul de instalare, folosiţi una dintre
metodele următoare:
•
Dacă instalaţi produsul de pe CD/DVD-ul de instalare,
introduceţi CD/DVD-ul în unitatea CD/DVD-ROM. Dacă nu
apare automat meniul de executare automată, faceţi clic
pe unitatea CD/DVD şi deschideţi-l manual făcând clic pe
fişierul Autorun.exe din directorul rădăcină al CD/DVD-ului.
•
Dacă instalaţi produsul folosind un fişier descărcat, faceţi
clic dublu pe fişier pentru a lansa programul de instalare.
În prima fază a instalării, programul de instalare verifică
automat online ultima versiune de produs. Dacă se găseşte
una, programul de instalare vă oferă opţiunea de a o descărca
şi începe procesul de instalare. După acceptarea acordului de
licenţă, programul de instalare oferă două tipuri de instalare.

Tipic – vor fi configuraţi în timpul instalării numai cei mai
importanţi parametri. Alţi parametri vor fi presetaţi la
setările lor recomandate. Acest mod vă oferă cea mai
completă protecţie şi este adecvat pentru majoritatea
utilizatorilor.
Personalizat – permite configurarea tuturor parametrilor
avansaţi în timpul instalării.
Acest ghid descrie modul de instalare tipică.

Alăturaţi-vă reţelei noastre de colaborare
Ajutaţi-ne să capturăm programe malware alăturându-vă
reţelei noastre de colaborare. Aceasta ne permite să adunăm
mai multe mostre de viruşi, oferind astfel tuturor utilizatorilor
noştri o protecţie proactivă şi o viteză de scanare tot mai
mari. Vă recomandăm să activaţi această caracteristică şi
vă mulţumim pentru sprijinul dvs.

Detectare aplicaţii potenţial nedorite
Deoarece unele aplicaţii potenţial nedorite sunt folosite în
mod legitim şi este posibil să nu reprezinte neapărat un risc
de securitate, consimţământul utilizatorului este necesar
pentru a activa detecţia. Vă recomandăm să selectaţi
opţiunea Activează detecţia aplicaţiilor
potenţial nedorite.

Finalizarea instalării
Atunci când toţi parametrii necesari au fost configuraţi,
porniţi instalarea finală făcând clic pe butonul Instalare.
Progresul instalării va fi indicat printr-o bară de progres.
După finalizarea instalării, ESET Smart Security va fi pornit
automat. Deoarece în mod normal nu este necesară o
repornire a computerului, vă puteţi continua activitatea cu
ESET Smart Security executându-se în fundal pentru a vă
proteja computerul de ameninţările malware.

Setare zonă de încredere
După finalizarea instalării şi detectarea unei conexiuni la
reţea, apare o fereastră care vă permite să configuraţi o zonă
de încredere. Fereastra afişează subreţeaua locală definită
în setarea de sistem a computerului dvs. Aceste opţiuni
afectează numai vizibilitatea computerului în reţeaua locală,
nu şi pe internet. Două moduri de accessunt disponibile:
Protecţie strictă – selectaţi această opţiune dacă nu
doriţi să partajaţi directoare sau imprimante şi doriţi ca
computerul dvs. să fie invizibil pentru alţi utilizatori din
aceeaşi reţea. Această setare se recomandă utilizatorilor
unei conexiuni fără fir.
Pemite partajarea – selectaţi această opţiune dacă doriţi
să puteţi partaja fişiere şi directoare de pe computerul dvs. şi
doriţi ca acesta să fie vizibil pentru alţi utilizatori din aceeaşi
reţea. Această setare este recomandată pentru reţelele
locale de domiciliu sau pentru reţelele de birou de încredere.

Activare produs
După instalare, apare fereastra Tip activare produs. Mai puteţi
deschide fereastra făcând clic pe Activare produs în secţiunea
Setare, secţiunea Actualizare sau făcând clic pe pictograma de
notificare stare din colţul dreapta sus al ferestrei principale a
produsului sau pe pictograma ESET din zona de notificare
Windows din bara de activităţi (bara de sistem).
•

Dacă aţi achiziţionat o versiune cu amănuntul ambalată
în cutie, selectaţi Activaţi utilizând o cheie de activare
(recomandat) şi urmaţi instrucţiunile de activare pas cu
pas. Cheia de activare se află de obicei în interiorul sau
pe spatele pachetului produsului. Pentru o activare cu
succes, cheia de activare trebuie introdusă aşa cum
a fost furnizată.

•

Dacă aţi primit un nume de utilizator şi o parolă,
selectaţi opţiunea Activaţi utilizând un nume de
utilizator şi o parolă şi introduceţi datele de licenţă în
câmpurile respective.

•

Dacă doriţi să evaluaţi ESET Smart Security înainte de
activare, selectaţi opţiunea Activaţi licenţa de
încercare. Completaţi câmpurile necesare şi o adresă
email. Licenţa de test vă va fi trimisă pe această adresă
şi ESET Smart Security va fi activat pentru o perioadă
limitată de timp.

Dacă alegeţi să nu activaţi produsul în acest moment,
faceţi clic pe Activare ulterioară. Dacă aţi selectat Activare
ulterioară, puteţi activa ESET Smart Security direct din
program făcând clic pe opţiunea Activare produs.
Dacă nu aveţi o licenţă şi doriţi să achiziţionaţi una, faceţi clic
pe opţiunea Achiziţionare licenţă. Aceasta vă va redirecţiona
către site-ul Web al distribuitorului local ESET.

Pornirea ESET Smart Security
ESET Smart Security începe să vă protejeze computerul
imediat după instalare. Nu trebuie să deschideţi programul
pentru a-l porni. Cu toate acestea, puteţi deschide în orice
moment ESET Smart Security pentru a verifica starea
protecţiei sau pentru a efectua anumite sarcini de scanare şi
întreţinere. Pentru a deschide ESET Smart Security, faceţi clic
dublu pe pictograma ESET Smart Security aflată în zona de
notificare Windows (bara de sistem).

Interfaţă utilizator
Secţiunea Home vă informează despre nivelul actual de
protecţie a computerului.
O Scanare computer este o parte importantă a oricărei
soluţii antivirus. Este folosită pentru a efectua o scanare
a fişierelor şi directoarelor de pe discurile computerului dvs.
Secţiunea Actualizare conţine informaţii importante despre
actualizările de program. Este extrem de important ca
programul să se actualizeze regulat pentru a furniza nivelul
maxim de protecţie împotriva celor mai recente ameninţări.
Opţiunile de Setare vă permit să reglaţi nivelurile de protecţie
pentru computerul dvs.
Secţiunea Instrumente vă permite să accesaţi caracteristici
avansate: fişiere log, carantină, orar etc.
Ajutor şi suport cuprinzătoare pentru ESET Smart Security.
De aici mai puteţi contacta direct echipa de asistenţă
tehnică ESET.

Actualizare
În mod implicit, ESET Smart Security vine cu o sarcină
predefinită pentru a asigura actualizări regulate (consultaţi
secţiunea Orar din ghidul de utilizare). Dacă nu s-a efectuat
încă nicio actualizare, vă recomandăm să începeţi manual
actualizarea după cum urmează:
Din fereastra principală a programului ESET Smart Security,
faceţi clic pe Actualizare din meniul principal din stânga şi
apoi faceţi clic pe Actualizare bază de semnături.
Modulul de actualizare se va conecta la Internet, contactaţi
un server de actualizare ESET disponibil şi descărcaţi fişiere
de actualizare semnate digital. Aceste actualizări conţin
semnături pentru cele mai recente programe malware şi
definiţii noi pentru euristică avansată, precum şi alte module
de program. Imediat ce s-a instalat o nouă actualizare,
ESET Smart Security afişează o notificare în zona barei
de sistem şi în fereastra principală ESET.

Scanare computer

Stare protecţie

După instalarea cu succes şi actualizare, vă recomandăm să
efectuaţi o scanare completă a computerului pentru a găsi
eventuale ameninţări. Pentru aceasta, faceţi clic pe opţiunea
Scanare computer din meniul principal din stânga şi apoi
selectaţi Scanare Smart din fereastra principală ESET Smart
Security. Va începe scanarea tuturor unităţilor de disc locale.
Cât timp scanarea continuă, fereastra de stare prezintă bara
de progres, precum şi statisticile curente despre fişierele
scanate şi infectate găsite. Dacă este detectată o ameninţare,
ESET Smart Security mută fişierul în carantină şi afişează
o alertă în zona de bară de stare. Ar trebui să puteţi continua
să lucraţi în mod normal cât timp se desfăşoară scanarea.

Starea actuală a protecţiei ESET Smart Security este indicată
astfel:
Pictograma barei de sistem
Un raport detaliat în secţiunea Home în cazul în care orice
modul de protecţie este dezactivat, fereastra Home va
prezenta numele modulului dezactivat, precum şi o legătură
care vă permite să îl reactivaţi.
Stările de protecţie individuale sunt indicate prin
următoarele pictograme:
Protecţia antivirus funcţionează corect şi computerul dvs.
este protejat împotriva programelor software dăunătoare,
precum şi împotriva atacurilor de reţea. Această stare indică
faptul că modulele de protecţie sunt activate şi baza de
semnături este la zi.
verde – Această pictogramă este afişată dacă sistemul de
operare nu are toate actualizările necesare instalate.
galben – Protecţia în timp real pentru sistemul de fişiere
este activată, dar nu este asigurat nivelul de protecţie maximă.
Pictograma galbenă este afişată dacă sunt dezactivate sau
funcţionează incorect protecţia clientului de email sau
protecţia accesului Web.

Rezolvarea problemelor
roşu – Protecţia în timp real a sistemului de fişiere este
dezactivată. Deoarece funcţionarea corectă a acestui modul
este vitală pentru securitatea sistemului dvs., vă
recomandăm activarea imediată a modulului inactiv.

Specialiştii în asistenţă tehnică ai ESET sunt gata să vă asiste
în rezolvarea eventualelor probleme. Înainte de a contacta
asistenţa tehnică, vă recomandăm ferm să citiţi mai întâi
secţiunea corespunzătoare din documentaţia produsului
(ghidul de utilizare, fişierul ajutor din produs) sau să căutaţi
o soluţie pe site-ul Web ESET. Aceasta vă va ajuta să rezolvaţi
problema rapid, în numai câteva minute. Pentru soluţii la
probleme diverse, indicaţii şi sfaturi, vizitaţi baza noastră
de cunoştinţe la adresa:
http://kb.eset.com
Pentru a contacta asistenţa tehnică ESET, folosiţi formularul
Web disponibil la adresa:
www.eset.com/support/contact

Trimiterea unei întrebări de asistenţă tehnică
În eventualitatea unei probleme, contactaţi asistenţa
tehnică ESET folosind formularul de trimitere a unei
interogări integrat în program. În secţiunea Ajutor şi
suport, selectaţi Solicitare suport serviciului pentru
clienţi (recomandat)...

Unilicense
Unilicense este modul nostru unic de a extinde protecţia oferită
de produsele noastre la toate platformele de pe computerul
dvs. Cu o licenţă pentru produsele noastre, obţineţi acces la
produse paralele pentru alte sisteme de operare. Să presupunem
că aveţi un computer Apple şi că folosiţi atât Mac OS X, cât şi
Windows. Cu o singură licenţă de ESET Smart Security sau de
ESET NOD32 Antivirus, veţi putea descărca, instala şi folosi
produse similare pentru alte sisteme de operare care se execută
pe acelaşi computer, fără costuri suplimentare. Vizitaţi
www.eset.com pentru mai multe informaţii.
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