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TESTLAB AF CARSTEN SØRENSEN

Så er ESET klar med den nye 
udgave af sikkerhedspakken 
ESET Internet Security. Den 

nye 2021-version har fået et eks-
tra løft i forhold til forgængeren. 
Sidste års version fik topkarakte-
rer her i AOD, men kravene til sik-
kerhed er også i evig forandring, 
og de er ikke blevet mindre på de 
12 måneder.

I ESET Internet Security 2021 
er der blandt andet forbedret 
malware-detektion. Den største 
forskel i hverdagen er dog nok 

den nye feature ”Beskyt alle 
browsere”.

 
SIKRING AF TRANSAKTIONER
ESET Internet Security leverer 
en bred vifte af beskyttelse mod 
de trusler, som er rettet mod din 
computer eller dine andre enhe-
der på nettet. Pengetransaktioner 
i forbindelse med bank og køb på 
nettet er i dag en naturlig del af 
alles netliv. Og her vil man gerne 
føle sig særlig tryg – ligesom man 
vil sikre sig, at ens personlige 
data forbliver præcis det: person-
lige. Alt dette sørger program-
mets bank- og betalingsbeskyt-
telse for.

Som noget nyt kan du med 
funktionen ”Beskyt alle browsere” 
sørge for, at der automatisk star-
tes en sikker browser i forbindel-
se med udvalgte websider uan-
set, hvilken af de understøttede 
browsere, du normalt foretrækker 
at anvende. I Windows-regi vil det 
sige nyere udgaver af browserne 
Chrome, Firefox, Internet Explorer 
og Microsoft Edge. 

Du kan med andre ord være 
sikker på, at din forbindelse er så 
sikker som overhovedet muligt 
på de websider, som du selv fø-
jer til listen. Skriver du adressen 
på en af de udvalgte websider i 
browserens adressefelt, startes 
der automatisk en sikker brow-
serforbindelse op. 

Du har yderligere mulighed 
for at bestemme, i hvor høj grad 
browserudvidelser, der måtte 
findes til en bestemt browser, 
skal startes op i den sikre brow-
sertilstand.

Ud over dette er du naturligvis 
i den sikre browser beskyttet 
mod, at andre programmer kan 
aflæse dine tastaturtryk, og den 
del af hukommelsen, som den  
sikre browser benytter, er også 
garderet mod, at andre program-
mer kan opsnappe data.

Total sikring – nu 
også af browseren
Den nye ESET Internet Security 2021 
udvider paletten af beskyttelse, men 
sikkerhedspakken gør det først og 
fremmest nemmere for dig at sikre, 
at dine data forbliver dine

PRIS & SIKKERHED

•  Pris: 349/449 kr. pr. år, 1-3 
brugere

•  Sikring mod vira, adware, 
spyware, keyloggere med 
mere

•  Advarsel mod usikre web-
sider

•  Beskyttelse mod spam

•  Systemovervågning, be-
kæmper at filer ændres af 
malware

•  Phishingbeskyttelse

•  Avanceret maskinel indlæ-
ring

•  Beskyttelse mod botnets

•  Hukommelse, WMI og regi-
streringsdatabasescanner

•  Beskyttet browser (automa-
tiseret)

•  Håndtering af ukendte pro-
grammer

•  Tyverisikring af pc og mobile 
enheder

•  Firewall

•  Sikker internethandel

Som nævnt har sikkerhedsni-
veauet får et nøk opad. Her er der 
mulighed for WMI-scanning og 
scanning af registreringsdataba-
sen. Disse to tiltag skal opdage 
dybt skjult malware og overvåger 
for spor efter malware, som har 
gemt sig godt og grundigt inde i 
Windows’ system.

ESET hævder, at også ydelsen 
er blevet bedre, samtidig med at 
ressourceforbruget er mindsket. 
Det kan meget vel være, men på 
det område virkede programmet 
allerede tidligere upåklageligt.

ALLE TYPER ANGREB
Fidusen ved en sikkerhedspakke 
som ESET Internet Security 2021 
er, at du er sikret mod mange 
forskellige typer angreb, exploits 
og lignende.

Hvis du vælger en flerbrugerli-
cens, kan du beskytte pc-, Mac-, 
Linux- og Android-enheder med 
samme licens. Du kan vælge 
en enkelt licens for et år eller 
10 licenser, hvis du har brug for 
det. Du kan også købe licens for 
op til tre år og spare yderligere. 
Uanset, hvad du vælger, er dette 
års udgave lidt billigere end for-
gængeren trods de interessante 
forbedringer.

Hvis du foretrækker fred og ro, 
kan du installere ESET Internet 
Security 2021, og lade være med 
at tænke yderligere over det. 
Sådan er vi nok mange, der kan 

lide det. Men du kan også vælge 
at gøre brug af sikkerhedspak-
kens mere avancerede features 
for lige at presse den sidste dråbe 
sikkerhed ud af din investering. 
Hertil hører eksempelvis ”Beskyt 
alle browsere”.
Uanset hvad er sikkerhedspakken 
med til at beskytte din computer 
og andre enheder mod snart sagt 
alt, hvad de kan blive udsat for. 
Og ESET Internet Security 2021 
er dejlig ukompliceret. Bruger-
grænsefladen er overskuelig, og 
programmet effektivt og diskret. 
Så hvis du vil leve livet ubekymret 
på nettet, kan vi anbefale denne 
løsning. 

ESET Internet Security er en diskret sikkerhedspakke, som beskytter meget 
bredt. Både avancerede sikkerhedsbrugere og brugere, som blot vil være trygge 
på nettet, kan få glæde af denne løsning.
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Testholdet mener: 
”ESET Internet Security 2021 
bygger videre på stolte tradi-
tioner, og det er blevet endnu 
lettere at administrere sikker 
browsing. Nye scanningsmu-
ligheder bekæmper skjulte 
trusler, og prisen er fin.”


