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TESTLABAV CARSTEN SØRENSEN

Även om detta kan låta dra-
matiskt, så kan säkerhets-
situationen på de digitala 

plattformarna jämföras med en 
kapprustning. Det pågår en stän-
dig kamp mellan säkerhetsföreta-
gen som vill skydda användning 
av internet och de som vill stjäla 
personuppgifter och annan käns-
lig information från oss dator- och 
mobilanvändare.

RANSOMWARE I FOKUS
Den här utvecklingen har na-
turligtvis ESET Internet Security 
2022 uppmärksammat. Man ska 
som sagt inte ändra på ett vin-
nande koncept. Jämfört med 
tidigare versioner erbjuder ESET 
Internet Security dock vissa upp-
graderingar den här gången. 
Det handlar bland annat om 
förbättringar av nätverkskontrol-
len och blockering av exploate-
ringar, inklusive Ransomware 
Shield.

Den förstnämnde ger dig en 
översikt av routeranslutna enhe-
ter, och du kan skanna ditt nätverk 
och kontrollera routern efter 
säkerhetsrisker och sårbarheter.

Då kan du själv reagera på 
dessa hot, om inte din internet-
leverantör hanterar routerinställ-
ningarna.

Ransomware Shield har upp-
daterats. Det är en funktion som 
skyddar mot den typ av malware 
som försöker kryptera dina data 
– varpå hackarna kräver en lösen-
summa för att frigöra dina data.

Skyddet fungerar genom att 
ESET-programvaran intensivt 
analyserar de program som vill 
komma åt ditt system.

MÅNGA VERKTYG  
TILLSAMMANS
ESET Internet Security 2022 kan 
hjälpa dig att skydda dina digitala 
enheter, ditt nätverk och ditt sur-
fande då säkerhetssviten består av 
en mängd verktyg som levererar 
flera lager av analyser och över-
vakar dina aktiviteter, både innan, 
under och efter. Skyddet består 
av många olika delelement som 
körs i molnet eller lokalt på dina 
enheter.

Hotbilden är komplex och 
därför krävs det ett sofistikerat 
säkerhetsprogram. Några bra 
exempel är maskininlärning och 
HIPS-funktionen, som har förbätt-
rats ytterligare i 2022-utgåvan av 
ESET Internet Security.

Avancerad maskininlärning, 
som körs både i molnet och lokalt, 
hjälper till att identifiera hot som 
försöker gömma sig eller som fort-
farande är nya.

HIPS är en proaktiv funktion 
som körs på din dator med hjälp 
beteendedetektering och som 
låter dig anpassa systemet så att 
datorn blir ännu säkrare.

Nätverket av verktyg som 
ESET Internet Security 2022 har 
tillgängligt skyddar ditt system 
kontinuerligt i realtid, eller när du 
själv vill.

Skanningarna körs i bakgrun-
den när datorn är inaktiv, så att 

Flera förbättringar i
säkerhetsfavoriten
“Never change a winning concept,” sä-
ger britterna. Det utmärkta säkerhets-
programmet ESET Internet Security har 
genomgått en rad förbättringar i den 
nya 2022-versionen.

datorns prestanda inte påverkas 
för mycket. Antivirus kan vara 
resurskrävande för en dator. Lyck-
ligtvis har 2022 års utgåva av ESET 
Internet Security, precis som tidi-
gare, låg belastning.

BRA GRÄNSSNITT
En hel del saker är lyckligtvis 
oförändrade. ESET Internet  
Security 2022 har fortfarande det 
bekanta, användarvänliga gräns-
snittet. Den skyddar fortfarande 
Windows-, Mac OS- och Android-
enheter och priset är detsamma 
som hos föregångaren.

Stora besparingar per enhet 
kan göras genom att köpa flera li-
censer eller längre licensperioder.

ESET Internet Security 2022 är 
bekant till ytan men under huven 
har den fått en rad uppdateringar. 
Det är bara positivt. Det är alltjämt 

en av marknadens bästa säker-
hetslösningar. 

PRIS & FAKTA 

Pris: 499 kr. pr. år, 1 användare

Funktioner:
•  Skydd mot virus, adware, spyware, 

keyloggers, mm.
•  Ransomware Shield
•  Avancerad maskininlärning
•  Anti phishing
•  Nätverkskontroll
•  Varnar för osäkra webbplatser
•  Skyddar mot spam
•  Systemövervakning, bekämpar att 

filer ändras av malware
•  Skydd mot botnets
•  Skanner för minnes-, WMI- och  

registerdatabaser
•  Säker webbläsare (automatiserad)
•  Hantering av okända program
•  Stöldskydd för datorer och mobila 

enheter
•  Brandvägg
•  Säker internethandel
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Testgruppen anser:
”ESET Internet Security 2022 
är ingen revolution, men det 
behöver det inte vara. En 
lyckad utveckling av en redan 
utmärkt produkt räcker gott 
och väl - speciellt när resursför-
brukningen och priserna inte 
sticker i väg.”

Vana användare av ESET Internet Security kommer att känna sig som hemma i 
2022 års utgåva och därmed ännu säkrare.


