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G Data MobileSecurity 2
Kompleksowa ochrona Twojego smartfona lub innego urządzenia 
z systemem Android™

Skutecznie chroni Twoją tożsamość oraz poufne dane przechowywane w telefonie 
lub tablecie przed wirusami i programami szpiegującymi. Dodatkowo zabezpiecza 
urządzenie przed jego zgubieniem (lokalizowanie za pomocą Google Maps™) lub 
kradzieżą (blokada uruchomienia urządzenia z nową kartą SIM, a także zdalne usu-
wanie prywatnych danych).

G Data MobileSecurity 2 zapewnia niezawodne zabezpieczenie przed programami 
szkodliwymi dla urządzeń mobilnych oraz ochronę w czasie rzeczywistym w trakcie 
korzystania z Internetu za pomocą smartfona lub tabletu. Oprócz tego program daje 
m.in. możliwość zablokowania osób nękających telefonami i wysyłających uciążliwe 
SMS-y, zaś powiązane z tym rozmowy i wiadomości zostaną zabezpieczane hasłem. 
Użytkownicy korzystający z urządzeń zarówno do celów prywatnych, jak i  służ-
bowych, mogą w ten sposób m.in. oddzielnie chronić swoje kontakty biznesowe. 
Posiadacz urządzenia mobilnego ma możliwość zabezpieczenia się przed bardzo 
poważnymi skutkami utraty lub kradzieży: program umożliwia ponowne odnalezie-
nie urządzenia lub też zdalne usunięcie zablokowanych danych w celu ochronienia 
ich przed dostępem ze strony osób trzecich. W ten sposób urządzenia mobilne są 
w optymalny sposób chronione.

Ochrona podczas surfowania: G Data MobileSecurity w wersji 2 chroni 
przed próbą phishingu podczas surfowania 

Zabezpieczenie przed niebezpiecznymi programami: Menadżer 
aplikacji sprawdza uprawnienia zainstalowanych programów

Ochrona przed wirusami: Skaner antywirusowy przeszukuje urządzenie 
w poszukiwaniu szkodliwych programów.

Filtr połączeń /SMS-ów: Filtr pozwala na zdefiniowanie listy numerów 
telefonów, które mogą dzwonić lub przesyłać wiadomości tekstowe. 

Ochrona przed kradzieżą: Możliwość odczytania pozycji telefonu lub 
usunięcie danych zapisanych na urządzeniu.

Wykrywanie zmiany karty SIM: Funkcja blokuje telefon w przypadku 
wymiany karty SIM.

Ochrona hasłem zainstalowanych aplikacji: Program pozwala na 
tworzenie listy aplikacji, do których dostęp chroniony jest hasłem.

Ochrona kontaktów: Funkcja pozwala na ukrywanie wybranych 
kontaktów zapisanych w urządzeniu.

G Data MobileSecurity 2 dostępne również w Google Play


