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Avg anti spyware android

Ze beschermen u tegen schadelijke toepassingen (malware). Buiten de Play Store is het gevaar het grootst. Maar ook in de Play Store verschijnen soms applicaties. Ze sturen bijvoorbeeld hun bankgegevens door of abonneren zich op onopgemerkte betaalde sms'jes. Blokkeer phishingsites. Smartphone targeting
phishing is in opkomst en is vaak moeilijker te detecteren dan op een gewone computer. Ze helpen u uw telefoon te vinden, te vergrendelen of te verwijderen na verlies of diefstal. Losse beveiligingsapps verbeteren de ingebouwde beveiliging van Android op elk van deze punten. Functies en hun bescherming variëren
per toepassing. Voor de meeste mensen met een Android-smartphone is de gratis app al een waardevolle toevoeging. Dit zal u helpen bij het opbouwen van beveiliging tegen malafide apps en phishing. Voor de beste beveiliging, zult u eindigen met een betaalde app die het beste van de test. Deze app beschermt je
goed en zelfs als je verliest of stelen verbeteren. Wat beschermen mobiele beveiligingsapps precies en hoe doen ze dat in onze test in vergelijking met standaard Google Android-functies? We kijken naar het stoppen van malafide apps, het blokkeren van phishing-sites en het opsommen van hulp bij verlies of diefstal.
Meer ruimte en snelheid kopen en langere batterijduur avg voor Android We schreven eerder dat scannen op virussen op Android een groot risico is. De Play Store zit vol met virusscanners, beveiligingsapps en anti-malware tools, maar een studie van AV Comparatives toont aan dat de overgrote meerderheid van deze
apps niet werken, of helemaal niet. Het is tijd om alle goed functionerende apps te testen en op te sommen om op zijn minst te weten waar je aan toe bent. AV Comparatives adviseert gebruikers om bij grote bekende fabrikanten te blijven, en onze tests bevestigen dit. Daarom vindt u een heleboel gewone verdachten in
dit artikel, maar misschien ook een aantal (goedkope) verrassingen. We keken niet alleen naar toepassingen die 100 procent van de av comparatives punten scoorden, maar ook naar av-testresultaten. Kaspersky Mobile Security Wie meer vertrouwen heeft in een beveiligingsbedrijf dat zijn sporen meer dan heeft
verdiend, kan kiezen voor Kaspersky Mobile Security. Kaspersky biedt ook de mogelijkheid om het apparaat op afstand te wissen of te detecteren en natuurlijk is er in de toepassing antivirusbescherming. Bovendien kan de software zijn eigen boodschap laten zien aan een mogelijke eerlijke vinder van het verloren
apparaat. Daarnaast heeft deze app een webfilter en Phisingfilter aan boord en blokkeert malafide telefoonnummers. Helaas heeft de toepassing geen back-upfunctionaliteit. De app is gratis, maar dan mis je natuurlijk de functionaliteit. Voor € 13,99 per jaar krijg je alle functies die je nodig hebt, en voor € 18,95 per
maand apparaat (bijvoorbeeld uw computer). Wil je meer? Voor 22,99 euro per jaar kun je de volledige versie kopen software op drie apparaten tegelijk. De applicatie is hier te vinden AVG Antivirus Tsjechische AVG is vooral bekend om zijn gratis antivirus software voor Windows-computers. Het bedrijf was ook een van
de eerste leveranciers van beveiligingssoftware voor Android door de overname van DroidSecurity. De standaard-app is Gratis Virusbeveiliging. Daarnaast kun je upgraden naar een premie van 79,99 euro per jaar. Iemand die weet dat de desktop-versie van AVG zal weten dat de gratis versie heeft veel functies. Het is
hetzelfde met de Android-versie. Naast het antivirusprogramma downloadt de gebruiker bijvoorbeeld ook apparaatbewaking, back-ups en de mogelijkheid om een verloren of gestolen telefoon op te sporen. Alle opties die ook gratis zijn in Lookout. Met AVG, echter, is er een externe uitwissing en het blokkeren van de
telefoon en het plaatsen van berichten voor vinders. De Pro-versie biedt verschillende extra opties: advertenties worden verwijderd en gebruikers krijgen premium ondersteuning. De belangrijkste toevoeging is de scanner, die ook kijkt naar tekstberichten voor malafide inhoud of spam. McAfee Mobile Security heeft ook
een McAfee-oplossing rating 100 procent in zowel de nieuwste av en av vergelijking rapport, waardoor het een solide optie als u op zoek bent naar een gratis manier om uw Android-apparaat te beveiligen. Het bevat regelmatige antivirusfuncties zoals virusbescherming, spyware en schadelijke websites of apps, maar
voegt ook antidiefstalfuncties, prestatietools, batterijoptimalisatie en privacytools toe. Dit frustreert apps die informatie van u verzamelen. Heeft u liever de premium versie? Dan kun je upgraden voor 59,95 euro per maand voor 1 toestel, 79,95 euro per maand voor 5 apparaten en 89,95 per maand voor 10 apparaten. Op
dit moment wordt dit nieuwste abonnementsformulier aangeboden, dus nu betaal je slechts 44,95 euro voor 10 apparaten. Bitdefender Mobile Security Bitdefender Mobile Security is beschikbaar met een gratis proefperiode van 14 dagen en heeft een uitstekend resultaat in zowel real-time malwaredetectie als malware-
ontdekking op Android-platforms. Zowel av-test tests en AV Comparatives maakte de software zeer belangrijk. Net als sommige andere beveiligingsapps u zowel de pc als de mobiele versie gebruiken als u kiest voor de volledige versie (€ 9,99 per scanner of € 39,98 per jaar voor een scanner plus VPN-service). Het
heeft anti-diefstal functies, werkt met mobiele apparaten, biedt internet beveiliging en privacy adviseur. Daarnaast heeft Bitfefender voornamelijk een zeer effectieve malwarescanner en is er zelfs een VPN-functie beschikbaar. Er wordt echter geen back-up ondersteund en ouderlijk toezicht maakt ook geen deel uit van
deze toepassing. Je de app hier downloaden. Avast Mobile Security Avast Mobile Security voor Android is volledig gratis, maar ondanks de uitstekende resultaten in voorgaande jaren is volledig succesvol in de laatste AV-Test, en dit alles terwijl de toepassing evalueert maar liefst 100 in de av-benchmark. We noemden
deze app toch omdat het volledig gratis is. Functies omvatten app-blokkering, het blokkeren van malafide telefoonnummers, app-machtigingen en een firewall om u te beschermen tegen malware, virussen en spyware. Norton Mobile Security U krijgt de gebruikelijke antivirusfuncties en -besturingselementen om uw online
privacy te beschermen, verloren of gestolen apparaten te herstellen en enkele back-upfuncties. U één account delen met meerdere apparaten, zelfs als het geen Android is. U zich ook aanmelden voor de Deluxe-versie vanaf $ 29,99, zodat u toegang hebt tot Norton Security voor vijf apparaten waar u pc en Mac
toevoegen. Op dit moment heeft Norton, net als Bitdefender, een aanbieding die een malwarescanner heeft gecombineerd met een VPN-service voor 49,99 euro. Je de app hier downloaden. Sophos Mobile Security Sophos Mobile Security voor Android is een van de weinige echt gratis malware scanners en bevat
antivirus functies zoals app scannen, spam bescherming en privacy bescherming die apps die toegang hebben tot persoonlijke informatie zoals uw adresboek kunnen detecteren. Daarnaast zijn er functies voor verlies- en diefstalbeveiliging beschikbaar, zoals het op afstand vergrendelen en wissen van het apparaat, de
mogelijkheid om een alarm op afstand te activeren en de mogelijkheid om het apparaat te lokaliseren in geval van verlies. Andere toppers met 250 apps die AV Comparatives heeft getest, slechts 23 apps kwamen echt goed uit. We waren in staat om zeven van deze toepassingen breed genoeg te testen. Dit betekent
niet automatisch dat de rest niet goed is. Als je niets interessants vindt in ons artikel, kun je ook de volgende apps kiezen: Lees ook: Op zoek naar de beste Android-beveiligingsapp? Let niet op Handige beveiligingsinstellingen voor Android AVG Anti-Virus Ontwikkelaar AVG Technologies Laatste versie 19.5.3093 (mei
2019) Active status besturingssysteem Windows, Android, OS X Category Virus Scanner License Reserved freeware (closed source) Website www.avg.com Portal Informatica AVG AntiVirus is avg technologies antivirus scanner. Er is zowel een gratis versie als een betaalde versie. Daarnaast is er ook een compleet
internet beveiligingspakket. Dit pakket bevat een antivirusscanner en firewall die beschermt tegen virussen, spyware, spam, rootkits, slechte sites en hackers. Avg wordt voornamelijk gebruikt in het Windows-besturingssysteem, maar is ook beschikbaar voor Mac-computers. Er zijn ook mobiele versies voor Android. AVG
AntiVirus Free AVG Anti-Virus Free biedt gratis volledige bescherming van uw computer tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden, rootkits en spyware. Dit antiviruspakket beschermt uw computer voortdurend. vertaald in het Nederlands. AVG Internet Security AVG Internet Security is een betaalde Computer. Naast de
bescherming van AVG Anti-Virus Free, worden privébestanden versleuteld en met een wachtwoord beveiligd. De firewall is verbeterd, het online schild biedt bescherming tegen kwaadaardige downloads, en de anti-spam functie stopt spammers en oplichters. Zie ook Lijst van antivirussoftware Externe links Avg Antivirus
Website Www avg secure search Wikibooks Wikibooks heeft meer over dit onderwerp: Internet Safe Course. Overgenomen uit
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