Kungälv, 28 april 2011

ESET släpper betaversion av ESET Mobile Security för Android
Googles mobilplattform Android har vuxit med ett rasande tempo och tagit stora
marknadsandelar på bara ett par år. Redan idag bygger närmare en fjärdedel av alla smarta
telefoner på plattformen och enligt analytikerfirman IDC kommer Android att finnas i
varannan smartphone redan 2015. Androids segertåg innebär tyvärr även säkerhetsrisker.
Därför lanserar antivirustillverkaren ESET idag en betaversion av säkerhetsprogrammet ESET
Mobile Security för Android. Anders Nilsson, säkerhetsexpert på ESET:s svenska generalagent
Eurosecure, berättar att det rör sig om en viktig produkt, både för ESET och för marknaden.
Stor spridning drar till sig uppmärksamhet
– Android finns i telefoner i nästan alla format och prisklasser och har potential att helt
dominera marknaden. Den stora spridningen gör det mycket attraktivt för cyberskurkar att
attackera systemet. Man kan dra paralleller till Windows – det största systemet på
marknaden drar till sig mest uppmärksamhet, säger Anders Nilsson.
En smart telefon innehåller stora mängder information som kan användas på många olika
sätt. Här finns också tillgång till e‐post och Facebook‐konton, som är vanliga mål för hackers.
– Det är nästan bara fantasin som sätter gränserna för de som stjäl information, säger Anders
Nilsson. I en smartphone bör filer, e‐post, sms och mms skyddas noggrant för att undvika att
känslig information hamnar i fel händer. ESET Mobile Security är vårt svar på en hotbild mot
mobil kommunikation som tyvärr blir allt tydligare.
Öppenheten en risk
Det som av många ses som en fördel med Androidtelefonerna, den jämförelsevis stora
öppenheten jämfört med konkurrenter som Apple och RIM, kan samtidigt vara en nackdel.
– Androidplattformen är speciell, dels för att den bygger på öppen källkod, dels för att den är
så stor. Dessutom är Googles kontroll på applikationerna på Android Market lägre än i
konkurrenternas lösningar, det är både bra och dåligt. Vi har även sett en hel del infekterade
appar. När Android och smarta telefoner främst var något för entusiaster gjorde det inte så
mycket, men demokratiseringen gör att alla måste lära sig att bedöma risker på ett bra sätt.
ESET Mobile Security finns sedan tidigare för Symbian och Windows Mobile och med stöd för
Android når ESET mer än 60 procent av smartphonemarknaden.

Mobile Security för Android, BETA
Nyckelfunktioner
Unik beteendebaserad detektering – varnar för alla former av misstänkt beteende
mot telefonen. Alla applikationer, filer, mappar och minneskort genomsöks
kontinuerligt efter nya hot, inklusive dolda filer och processer.
SMS/MMS Antispam ̶ Låter användaren fastställa pålitliga kontakter med hjälp av
svart‐ och vitlistor eller att helt enkelt blockera meddelanden från okända nummer.
Call Intercept ̶ Funktionen blockerar oönskade samtal, både inkommande och
utgående. Detta är ett kraftfullt verktyg, som bland annat kan hjälpa föräldrar att
hålla koll på barnens telefonräkningar.
Security Audit with Built‐in Task Manager ̶ Ger information om telefonens
viktigaste funktioner, inklusive batteristatus, ledigt diskutrymme, aktiva processer,
Bluetooth och enhetens synlighet.
Nytt fräscht gränssnitt ̶ Skräddarsydd grafik och layout för bästa möjliga
Androidupplevelse.

Viktiga fördelar
Anti‐Theft Security System ̶ Flera säkerhetslager som ger användaren kontroll över
information som lagras i telefonen om telefonen stjäls eller försvinner.
GPS Localization ̶ Hittar borttappade eller stulna telefoner genom ett fjärrkommando.
Remote Lock ̶ Låser telefonen trådlöst för att förhindra intrång och datastölder.
Remote Wipe ̶ Raderar all information på telefonen – inklusive kontakter, meddelanden och
minneskort. Kommandot tas emot med ett sms.
Uninstall Protection ̶ Skyddar telefonen mot obehörig avinstallation av ESET Mobile
Security.

Betaversionen av ESET Mobile Security för Android hittar du här:
http://www.eset.se/beta/android/.
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