เอกสารข้อมูล

การป้องกันมัลแวร์สาํ หรับเวิร์กสเตชันและเซิร์ฟเวอร์ของ Windows
IKARUS anti.virus คุม้ ครองอุปกรณ์และข้อมูลของคุณจากมัลแวร์ ทA งั ใหม่และทีEมีอยูโ่ ดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครืE องของคุณ ระบบ

และอีเมลของคุณจะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลาด้วยการสแกนอัตโนมัติและการป้องกันแบบเรี ยลไทม์ ทําให้คุณสามารถท่องเว็บ, ซืAอสิ นค้าและทํางานได้อย่างมันE ใจ
IKARUS anti.virus ใช้หนึE งในเครืE องมือสแกนทีEดีทีEสุดในโลกเพืEอคุม้ ครอง

ข้อมูลและความเป็ นส่ วนตัวของคุณอย่างเชืEอถือได้ ไฟล์และเอกสารทัAงหมดใน
คอมพิวเตอร์ของคุณจะได้รับการประเมิน, การจัดการ, การจําลองและการ
ตรวจสอบในกระบวนการหลายชัAน
การวิเคราะห์ดว้ ยพฤติกรรมยังสามารถ
ระบุมลั แวร์จากพฤติกรรมทีEเป็ นอันตรายและไม่พึงประสงค์หรื อลักษณะทีEเป็ น
อันตราย ทันทีทีEพบผูบ้ ุกรุ กจะถูกแยกออกโดยเร็ วไวและทําให้ไม่เป็ นอันตราย

ป้องกันไวรัสท้องถิEน การป้องกันลําดับแรก
ปั จจุบนั นี(โปรแกรมมัลแวร์หลายร้อยโปรแกรมกําลังแพร่กระจายไปทัวโลก
=
มีการถูกพัฒนาและ

ค้นพบทุกวันในรู ปแบบใหม่ๆ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสควรเป็ นเครืE องมือพืAนฐานใน
ทุกๆอุปกรณ์
คุณสมบัติหลักของ"การป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง"นีA คือการจําแนก (เบืAองต้น) ของโปรแกรมหรื อโค้ดทีEเป็ นอันตรายหรื อไม่พึงประสงค์ ทีEอาจทําให้อุปกรณ์ของเราติด
ไวรัสและถูกขโมย, ปรับเปลีEยน ,เข้ารหัสหรื อลบข้อมูลของเรา แอปพลิเคชันทีEไม่พึงประสงค์เหล่านีAสามารถสวมรอยเป็ นตัวเราเพืEอนําไปเพิEมยอดการเข้าชมทีEไม่ได้รับการ
ควบคุมหรื อคลิกทีEโฆษณาต่างๆ การติดไวรัสส่ วนใหญ่เกิดขึAนขณะเล่นอินเทอร์เน็ต เช่นทางอีเมล, การท่องเว็บหรื อการดาวน์โหลด อย่างไรก็ตาม USB sticks และ
อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลรู ปแบบอืEนๆ ก็สามารถนํามัลแวร์เข้าสู่ ระบบได้ ซึEงปกติแล้วจะเป็ นรู ปแบบการโจมตีระบบแบบกําหนดเป้าหมาย
IKARUS anti.virus รู ้จกั ทัAงมัลแวร์ ทีEเคยพบมาก่อนและทีEเพิEงเกิดขึAนใหม่ ด้วยเหตุนA ี ไฟล์ทA งั หมดจะถูกระบุ, ดําเนิ นการ,วิเคราะห์,ตรวจสอบและประเมินผลใน

สภาพแวดล้อมแซนด์บอ็ กซ์เสมือนจริ งทีEปลอดภัย

ผูพ
้ ิทกั ษ์ความปลอดภัย, ป้องกันสแปมและบทบาทในทางธุรกิจ
IKARUS scan.engine ถูกพัฒนาขึAนภายในบริ ษทั ของตัวเอง ทํางานอย่างเข้มงวดและมีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้เทคโนโลยีมลั ติเธรด โปรแกรมผูพ้ ิทกั ษ์ “Guard”

จะคอยตรวจสอบคอมพิวเตอร์และระบบของคุณอย่างสมํEาเสมอ ทันทีทีEขอ้ มูลหรื อการเข้าถึงเกิดเปลีEยนแปลง IKARUS anti.virus จะทํางานและประเมินผล
ทัAงหมดเพืEอดูฟังก์ชนั ทีEเป็ นอันตรายหรื อการกระทําทีEไม่พึงประสงค์ตวั อย่างเช่น เครื อข่ายโฆษณาอาจไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายโดยตรง อย่างไรก็ตามอาจจะมีผลกระทบ
ทีEไม่พึงประสงค์จากการสร้างโปรไฟล์ผา่ นการติดตามคุกกีAหรื อการประมวลผล
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IKARUS anti.virus

รู ปทีE 1 - IKARUS anti.virus ปกป้องแล็ปท็อป เดสก์ทอ็ ป และเซิร์ฟเวอร์จากโปรแกรมทีEเป็ นอันตรายและผูบ้ ุกรุ กทีEไม่พึงประสงค์

ระบบปฏิบตั ิการร่ วมมือกันป้องกันสแปม จะสแกนอีเมลขาเข้าและขาออกใน Microsoft Outlook เพืEอหาสแปมและการติดไวรัส หากค้นพบว่าอีเมลติดไวรัสไฟล์ทีE
แนบมาจะถูกลบ สแปมสามารถทําเครืE องหมายหรื อเคลืEอนย้ายได้ และคุณสามารถตัAงค่ารายชืEอบัญชีดาํ หรื อรายชืEอบัญชีพิเศษ ขึAนอยูก่ บั ผูส้ ่ ง,ผูร้ ับ,เนืAอหาหรื อหัวเรืE องได้
การสแกนตามความต้องการทีEยดื หยุน่ เท่าเทียมกันเป็ นส่ วนเสริ มทีEสมบูรณ์แบบสําหรับแพ็คเกจ IKARUS anti.virus นีEคือระบบการกักกันทีEปลอดภัย สําหรับการ
ค้นพบมัลแวร์โดยมีตวั เลือกของการส่ งไฟล์ทีEน่าสงสัยโดยตรงไปยังห้องแล็ปของ IKARUS ในเวียนนาโดยตรงเพืEอทําการวิเคราะห์

ความเข้ากันได้และประสิ ทธิภาพทีEสูงสุ ด
หนึEงในเหตุผลหลักของการปิ ดหรื อถอนการติดตัAงโปรแกรมสแกนไวรัสทีEมีอยู่ คือมีผลเสี ยต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ของคุณ IKARUS anti.virus
เป็ นโปรแกรมทีEมีประสิ ทธิภาพสู ง ไม่ใช้ฟังก์ชนั เสริ มทีEไม่จาํ เป็ น, ได้รับการปรับแต่งเพืEอการใช้งานทีEเรี ยบง่ายไม่ซบั ซ้อนและลดการใช้ทรัพยากร เข้ากันได้ดีกบั
ซอฟต์แวร์ Windows สําหรับอุปกรณ์ปลายทางและเซิร์ฟเวอร์ เหมาะสําหรับการติดตัAงบนพีซีทีEบา้ นของคุณหรื อในธุรกิจขนาดเล็ก
โดยเฉพาะสําหรับภาคธุรกิจ IKARUS anti.virus มีตวั เลือกในการเข้าถึงการตัAงค่าความปลอดภัย และการสแกนทีEมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และการตรวจสอบ
Microsoft Sharepoint สําหรับไวรัสและมัลแวร์ ซึE งการอัปเดตและการดาวน์โหลดทัAงหมดจะถูกสแกนเพืEอหาการติดไวรัส การติดตัAงง่ายอินเทอร์ เฟซผูใ้ ช้ทีEใช้งาน
ได้ง่ายและอัปเดตสมํEาเสมอ แม้แต่ผใู ้ ช้ทีEไม่ใช่ผเู ้ ชีEยวชาญก็สามารถติดตัAงและกําหนดค่า IKARUS anti.virus ได้ ทีมงานทีEให้ความช่วยเหลือของเราเป็ นช่างเทคนิค
ทีEมีความเชีEยวชาญในเวียนนา มึความยินดีให้ความช่วยเหลือท่าน หากมีคาํ ถามใด ๆ เกีEยวกับการติดตัAงและการใช้งานโปรแกรมในทุกขัAนตอน!

ข้อดี
•

•

•

•
•

เข้ากันได้ดีอย่างมีประสิ ทธิภาพกับ MS Windows และ ใช้พAืนทีEใน
การทํางานน้อยทีEสุด
เครืE องมือสแกนทีEถูกพัฒนาขึAนเอง ดูแลโดยตรงจากโรงงานผูผ้ ลิต
ภาษาเยอรมัน
อินเทอร์เฟซผูใ้ ช้ทีEใช้งานง่าย การตัAงค่าล่วงหน้าทีEเหมาะสมทีEสุดสําหรับ
การติดตัAงและใช้งานทีEง่ายและปลอดภัย
การป้องกันสแปมแบบบูรณาการสําหรับ MS Outlook
คุณลักษณะเฉพาะสําหรับธุรกิจรวมถึงการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

จุดเด่น

•

•

•
•
•

•

•
•

•
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จดจํามัลแวร์แบบมืออาชีพด้วยกระบวนการตอบสนองแบบอัตโนมัติ
หลายชัAน (การวิเคราะห์พฤติกรรม, ตรวจหาช่องโหว่และอืEน ๆ )
โปรไฟล์การสแกนส่ วนบุคคล, การสแกนระบบตามกําหนดเวลาและการสแกน
ไฟล์และไดรฟ์ แบบกําหนดเองได้
กําจัดไฟล์แบบทีละไฟล์ หรื อประมวลผลตาม ประเภทหรื อขนาด
ฟังก์ชนัE การกักกัน เพืEอการประเมินความสีE ยงอย่างทันท่วงที
ฟังก์ชนั ป้องกันสแปมสําหรับ Microsoft Outlook รวมถึง
ประเมินสแปม และแบ่งแยกรายชืEอบัญชีดาํ และรายชืEอทีEอนุญาตพิเศษ
ออกจากกัน
การตรวจสอบระบบตลอดเวลา, การอัปเดตทีEเพิEมขึAนอย่างต่อเนืEอง และการสแกน
ระบบสมํEาเสมอ
ปกป้องรหัสผ่านสําหรับการตัAงค่าโปรแกรมของคุณ
สแกน รายงานสําหรับอีเมลขาเข้าและขาออกโปรโตคอลสําหรับการตรวจสอบ
ระบบและการสแกน
ภาษาทีEใช้ได้ : เยอรมัน, อังกฤษ, รัสเซีย, อิตาลี, โครเอเชีย

IKARUS anti.virus

รู ปทีE 2 - โซลูชนั ป้องกันมัลแวร์ของออสเตรี ย IKARUS anti.virus เหมาะสําหรับใช้ทีEบา้ นหรื อธุรกิจขนาดเล็ก
ช่างชํานาญการของ IKARUS ผ่านการรับรอง พร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําเกีEยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยและคําถามอืEน ๆ

ความต้องการของระบบ (System Requirements)
Hardware:
•
•
•
•

Prozessor from 2 GHz (Intel/AMD)
2 GB RAM
Min. 500 MB free storage space
Display resolution min. 1024 x 575

Operating system:
•
•
•

Windows 10 SP1 and higher (32/64 Bit)
Windows Server 2012 R2 and higher (32/64 Bit)
Windows Embedded Versions (depending on the
configuration)

powered by

providing better security
www.IKARUS.in.th
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