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Sikkerhetspakke for PC og Mac  
 

Som en del av sikkerhetspakken vår benyttes Panda Adaptive Defense 360 som endepunkts-

sikkerhet på klientene. Denne løsningen sikrer brukerne dine mot virus, spionvare og hackerangrep på 

PC og Mac. 

 

 
 

 

I sikkerhetspakken får du inkludert 

 

• Panda Adaptive Defense 360 som beskytter deg mot virus, malware, hackerangrep og nedetid. 

• Sikkerhetsløsningen beskytter effektivt mot cryptolocker, krypteringsvirus og løspengevirus.  

• En effektiv brannmur som fanger opp og motvirker angrep på maskinen. 

• Anti-tamper mekanisme som hindrer at brukeren blir lurt til å slå av antivirus-beskyttelsen. 

• Panda Adaptive Defense 360 beskytter mot både kjente og ukjente virus via skyen. 

• Hindrer kjøring av ukjent programvare med skadelig oppførsel. 

• Løsningen oppdateres automatisk fra skyen. 

• Beskytter automatisk brukeren mot surfing på kjente steder med virus eller skadelig innhold. 

• Automatisk leder-rapport fra løsningen hver måned. 

 

Les mer om Panda Adaptive Defense 360 

 

 

Kr 59,- pr. mnd. pr. PC eller Mac (faktureres årlig) 

 

 

 

 

 

http://www.ags.no/
https://www.ags.no/panda_antivirus/
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Funksjonsmatrise 

 

 

Panda Adaptive Defense 360 Antivirus FUNKSJON 

Antivirus  ⚫ 

Endepunkt-beskyttelse mot malware og spionvare  ⚫ 

Beskyttelse mot Cryptolocker/ransomware/løsepengevirus ⚫ 

Brannmur på klientmaskinen ⚫ 

Anti-tamper-mekanisme  ⚫ 

Beskyttelse mot surfing på kjente steder med malware ⚫ 

Beskyttelse mot skadelig innhold på nettsteder ⚫ 

Oppdateres automatisk fra skyen ⚫ 

Hindrer kjøring av ukjent programvare med skadelig oppførsel ⚫ 

Administreres sentralt fra AGS-IT-partner for hele organisasjonen ⚫ 

Automatisk sikkerhetsrapport til daglig leder ⚫ 

Håndtering av brukerlisenser og klientinstallasjon er inkludert ⚫ 

 

Pris pr enhet. pr. mnd. 

 

59,- 

 

 

  

Forskjellen mellom Panda Adaptive Defense 360 og tradisjonelt antivirus. 

   

Den største forskjellen mellom Adaptive Defense 360 og et tradisjonelt antivirus er at standard 

antivirus og gratis antivirus-løsninger mangler proaktiv deteksjon, og at de ikke klassifiserer 

alle applikasjonene du bruker. 

 

I stedet klassifiseres bare det som tidligere har blitt oppført som skadelig programvare. Panda 

Adaptive Defense klassifiserer alle kjørende applikasjoner, enten de er godvare eller skadelig 

programvare, kjent eller ukjent. 

 

En tradisjonell løsning betyr et visst nivå av administrasjon – håndtering av karantenen, 

håndtering av falske positiver, osv. Panda Adaptive Defense er en administrert tjeneste, og 

denne typen oppgaver ivaretas automatisk av Panda for deg. 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

TA KONTAKT 

start@ags.no 
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