Quick Heal
Total Security for Android
Ochrona Anti-Theft. Web Security. Backup.
Ochrona w czasie rzeczywistym.
Bezpieczne zakupy i bankowość.

Quick Heal

Total Security for Android
Kompletna ochrona dla Twojego Androida, ułatwiająca bezpieczeństwo i redukująca ryzyko związane z danymi.
- zabezpiecza Twoje dane finansowe, podczas płatności przez aplikacje
- odzyskuje Twoje dane w przypadku utraty urządzenia lub kradzieży
- blokuje niechciane połączenia krajowe i międzynarodowe
- zabezpiecza Twoje cenne dane w chmurze
- zwiększa poziom bezpieczeństwa Twojego urządzenia

Lista funkcji
Najlepszy mobilny pakiet bezpieczeństwa, używający funkcji Anti-Theft oraz łatwej w użyciu ochrony antywirusowej.
Dzięki temu zwiększamy żywotność urządzenia i zmniejszamy koszty związane z konserwacją.

Scan Device

Quick Scan (szybki skan) – skanowanie na żądanie

Vulnerability Scan – skanowanie w poszukiwaniu
podatności, które mogą pojawić się w instalowanych
aplikacjach

Full Scan - skanowanie pełne

Scan Memory Card – skanuje tylko kartę pamięci

Elastyczna funkcja daje nam poniższe możliwości skanowania:
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Schedule Scan – zaplanowane skanowanie
Możliwość zaplanowania skanowania w wybranym przez nas
momencie. Daje możliwość:






Zaplanowania rodzaju skanowania
• Pełny skan
• Skan tylko karty pamięci



Częstotliwość skanowania
• Skanowanie w czasie ładowania baterii – skanowanie
rozpoczyna się w momencie gdy bateria jest naładowana
w min 50%, skanowanie następuje co 24h
• Raz dziennie – możliwość wyboru czasu startu skanowania
• Raz w tygodniu – możliwość wyboru czasu oraz godziny
skanowania
• Raz w miesiącu – możliwość wyboru daty oraz czasu
skanowania

Security Advisor – Doradca Bezpieczeństwa
Security Advisor informuje o ustawieniach, które mają wpływ na
całościowy poziom bezpieczeństwa, przekierowując użytkownika
na odpowiedni ekran w celu zmiany ustawień.
Możliwości odnoszą się do:





Konta oraz Sync



Bluetooth



Device Memory Encryption










Hotspot 



Quick Heal Anti-theft



Quick Heal skan w tle



Screen Lock – blokada ekranu



Unknown App Sources – nieznane źródła aplikacji



USB Debugging


Wi-Fi

Privacy
Advisor – Doradca prywatności

Privacy Advisor informuje o aplikacjach, które mogą mieć wpływ
na Twoją prywatność. Pomaga również sprawdzenia dostępu
tych aplikacji, zostawiając użytkownikowi decyzję co do
pozostawienia aplikacji bądź jej usunięcia. Funkcja monitoruje:


Dostęp do kont 


Dostęp do kontaktów


Informacje identyfikacyjne


Lokalizowanie


Dostęp do wiadomości


Dostęp do sieci

Ochrona
przeglądarki oraz przed phishingiem

Blokuje zainfekowane, podejrzane, defraudujące oraz wyłudzające
witryny.
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SafePe
Chroni Twoje dane finansowe podczas płatności przez aplikacje:

 Kill Running Apps – zwiększa wydajnośc poprzez usunięcie
nieużywanych aplikacji

 Apps Safe List – lista ważnych aplikacji, które mają być
chronione

Twoje zakupy oraz korzystanie z bankowości są bezpieczne.
Funkcja sprawdza środowisko zanim otworzysz aplikację związaną z
płatnościami online.

Network Monitor – Monitor sieci
Możliwość ochrony używanych sieci. Możliwość sprawdzenia
aktualnego użycia i ich kontroli.


Optimize Device - Optymalizacja
Funkcja ta zawiera poniższe aktywności, które zwiększają
wydajność urządzenia:





Podsumowanie Użycia Sieci daje pogląd użycia sieci przez
wszystkie aplikacje. Daje możliwość ustawienia limitu
użycia sieci mobilnej oraz Wi-fi.
Informuje użytkownika jeżeli zużycie osiągnie podany limit.
Odłącza sieć gdy zużycie danych osiąga maksimum,

Performance Monitor – Monitor Wydajności
Pozwala na sprawdzenie funkcjonalności urządzenia,
przedłużenie życia baterii, zwiększenie wydajności oraz
zebrania raportów o procesach.





dane na urządzeniu:

aplikacje 

Backup Data to Cloud – Back up danych do chmury

Power Saving Mode – zwiększa żywotność baterii przez
wyłączaniem Wi-fii bluetootha



Funkcja ta składa się z poniższych elementów, które chronią Twoje

Speed up Device – regularnie „zabija” nieużywane

zmniejszenie jasności, wyłączanie nieużywanych aplikacji,


Secure Data – Ochrona danych

Performance Summary – szczegółowy raport dotyczący

Możliwość przechowywania danych w chmurze.
Restore Backup from Cloud – odzyskanie danych z chmury
Pozwala pobrać dane z chmury na urządzenie.

zużyciu CPU, baterii oraz użycia pamięci
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Usunięcie danych z chmury


Ochrona rodzicielska

Pozwala blokować podejrzane i potencjalnie groźne witryny

Możliwość usunięcia danych z chmury.
Usuń prywatne dane



internetowe. Funkcja pozwala na:


Bezpieczna metoda permanentnego usunięcia danych. Daje
możliwość usuniecia kontaktów, SMS-ów, danych z karty SIM,
kalendarza.

Blokowanie stron www w oparciu o kategorie (dorosłe,
przestępstwa, hazard, przemoc, media




Set Privacy – Ustawienia
prywatności

społecznościowe, itp.)


Blokowanie wybranych adresów URL lub konkretnych witryn



Wspiera poniższe przeglądarki: Chrome, Firefox, Maxthon,
Opera oraz Dolphin.

Możesz również wykluczyć wybrane witryny przed blokowaniem,
nawet gdy ich kategoria znajduje się na liście blokowanych

Funkcja ta daje możliwość ochrony danych dzięki poniższym
elementom:

kategorii.
Register With TRAI

Call Filter – Filtr rozmów
W łatwy sposób można zablokować połączenia przychodzące
od nieznanych oraz niechcianych numerów. Możliwość

Korzyści jakie daje poniższ funkcja to:
Pełne blokowanie– blokuje wszystkie połączenia oraz
SMSy marketingowe

blokowania wybranej serii numerów, np. zaczynających się od



0700

połączenia marketingowe oraz SMSy oparte na

Blokada połączeń międzynarodowych
Możliwość blokowania nieznanych połączeń międzynarodowych.
Privacy Protection – Ochrona prywatności

Częściowe blokowanie – blokuje wszystkie



kategoriach.


Wyślij numer – Możliwość wysłania skargi na niechciane
połączenia marketingowe.

Możliwość ochrony danych przypisanych do wybranych
kontaktów.
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Skaner instalowanych aplikacji
Skanuje świeżo zainstalowane aplikacje w celu ochrony
urządzenia przed zagrożeniami.

Wi-Fi Scan
Skanuje Twoje urządzenie i sygnalizuje gdy zostanie wykryte
niezabezpieczone połączenie Wi-fi. Połączenie z
niezabezpieczonymi sieciami daje możliwość kradzieży danych
takich jak: loginy, hasła, dane bankowe oraz inne prywatne

Zabezpieczenie – linie papilarne
Jeżeli Twoje urządzenie posiada sensor odcisków palców, możesz
użyć tej funkcji przy uruchamianiu funkcjonalności: Anti-theft,
Ochrona prywatności, oraz Web Security..

Message Center – Centrum
wiadomości
Wyświetla ważne notyfikacje, wymagające Twojej uwagi.
Wyświetla również najnowsze wiadomości, update’y oraz ważne
alarmy od Quick Heal Lab.

dane.

Call Forwarding – Przekazywanie
wiadomości
Pomaga w ustaleniu listy numerów, które mogą zostać
przekierowane.
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Background Scan – skan w tle





Backup



Aktualizacjach bazy wirusów

Automatyczny skan w czasie rzeczywistym wirusów oraz spyware z
opcją skanu manualnego:







Zapewnia ochronę przed każdym typem malware 



Przed użyciem karty pamięci, jest ona skanowana 



Można w pełni korzystać z urządzenia podczas
skanowania w tle.



Możliwość konfiguracji w celu wyłączenia aplikacji przed
skanowaniem.



Możliwość wyłączenia folderów ze skanowania

Anti-Theft
Technologia Anti-thefy zabezpiecza Twoje urządzenie przed
użyciem w złych celach. Pozwala je zablokować lub zdalnie usunąć
wszystkie dane w przypadku gdy zostanie skradzione lub zgubione.
Zapewnia poniższe warstwy zabezpieczeń dla Twojego Androida:
Remote Locking - zdalna blokada
Blokada w przypadku kradzieży lub zgubienia

Activity - Aktywność
Zaawansowane raporty na temat aktywności wykonanych przez

Mobile Tracking - Śledzenie
Pozwala zlokalizować urządzenie
Informacja o zmianie karty SIM

Quick Heal Total Security for Android na Twoim urządzeniu.

Jeżeli karta SIM zostanie zmieniona, nowy numer prześle

Dotyczy to również raportów:

SMS na alternatywny numer, informujący o zmianie karty SIM.







Wykrytych wirusów



Zablokowanych połączeń



Aktywności związane z funkcją Anti-Theft



Wszystkich zablokowanych stron

Blokada telefonu po kradzieży
Jeżeli karta SIM zostanie zmieniona, zostaną zablokowane
szystkie czynności na urządzeniu.
Zdalne czyszczenie danych
Pomoc w zdalnym usunięciu danych.
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Auto Dial
Możliwość dyskretnego odebrania połączenia z twojego
urządzenia. Możemy usłyszeć otaczające go głosy w przypadku

Automatyczne pobieranie
aktualizacji

kradzieży lub zgubienia.
Auto Receive Call

Quick Heal Total Security for Android pobiera regularnie

Pozwala na dyskretne wykonanie połączenia z Twoim

aktualizacje bezpieczeństwa. Dzięki czemu Twoje urządzenie jest

urządzeniem. Możemy usłyszeć otaczające go głosy w

chronione przed nowymi zagrożeniami.

przypadku kradzieży lub zgubienia

Lista zaufanych kart SIM

Zdjęcie
Umożliwia zrobienie zdjęcie od frontu jak i od tyłu.
Nagrywanie głosu

Lista zaufanych kart SIM daje możliwość stworzenia listy kart, które

Pozwala na nagranie otaczających głosów.
Nagrywanie video

znasz. Dodanie kart SIM do tej listy zabezpieczy telefon przed
zablokowaniem. Można dodać do 50 kart SIM do listy.

Pozwala nagrać otoczenie urządzenia.

Security Shield – Tarcza
bezpieczeństwa

Skanuj przed pobraniem
Automatycznie skanuje przed pobraniem wszystkie aplikacje ze
sklepu Google Play. Informuje, czy aplikacja jest bezpieczna czy nie.

Security Shield pokazuje poziom bezpieczeństwa Twojego

Jeżeli nie jest, pojawi się okno informujące o ryzyku związanym z

urządzenia oraz danych w postaci graficznej. Możesz zobaczyć na

instalacją aplikacji.

jakim jest poziomie.
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Remote Device Management

Szybkie ustawienia

Funkcja RDM pozwala zarządzać skradzionym lub zagubionym
telefonem przez portal RDM. Portal pozwala na:




Użyj skrótów do zmiany poniższych ustawień na Twoim



Zdalne zablokowanie, odblokowanie, usunięcie danych 

urządzeniu:



Zlokalizowanie telefonu





Zrobienie backupu 





Konfigurację ochrony rodzicielskiej






Wi-Fi



Bluetooth



Dane urządzenia



Jasność



Latarka

Wykrywanie intruzów
Aktualności - News

Jeżeli ktoś wpisze błędne hasło dwukrotnie, urządzenie zrobi jego
zdjęcie używając frontowej kamery.

Informacje o najnowszych wiadomościach z Labolatoriów Quick
heal.
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Wymagania systemu
Wspierane wersje Androida
4.0 i wyższa

Certyfikacje

Rozdzielczość ekranu
240 x 320
320 x 480
480 x 800

600 x 1024
1080 x 1920
(Wspiera wszystkie
rozmiary ekranów)

Międzynarodowe
Certyfikaty:
WINDOWS
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