O ESET HOME é um portal web e aplicativo de celular para Android
e iOS que fornece uma visão abrangente dos produtos, licenças e
serviços ESET nos seus dispositivos ao mesmo tempo que os torna
acessíveis para quando você precisar, onde quer que esteja. Obtenha
importantes notificações de licença e segurança, e verifique o status
de segurança dos seus dispositivos protegidos a qualquer momento.
Instale proteção para novos dispositivos sem ter que digitar sua
chave de licença ou login. Atualize e renove suas licenças. Adicione,
gerencie e compartilhe licenças com a família e amigos. Administre
o Anti-Theft, Parental Control e Password Manager através do portal
ESET HOME. Tudo isso e muito mais está agora disponível para você
em um único lugar a qualquer momento.

+110 milhões

+100

+30

usuários protegidos no mundo

prêmios VB100 conceituados

anos de cibersegurança de ponta

Proteção
premiada

Tecnologia
de ponta

Feito na
União Europeia

Avaliadores independentes
colocam a ESET entre os
melhores da indústria,
também mostrado pelo
número recorde de prêmios
VB100 de Boletim de Vírus.

Segurança multicamadas que
protege você contra todos os
tipos de ameaças on-line e
offline, e previne que malware se
dissemine para outros usuários.

Os valores da ESET, como
integridade, confiabilidade e
independência, todos derivam
de nossas raízes europeias
e são protegidos por nossa
estrutura de propriedade
privada.

Visibilidade aumentada e controle sobre sua segurança
Obtenha informações detalhadas sobre a segurança de todos os dispositivos conectados a sua conta. Verifique e gerencie o status das suas licenças. Monitore
a atividade on-line e controle o tempo de tela dos seus filhos. Rastreie e encontre um dispositivo perdido.

Dispositivos

Conecte dispositivos Windows e Android à conta através do código QR, dispositivos Windows também se
conectam remotamente e verifique seu status de segurança todas as vezes. Baixe e instale proteção para novos
dispositivos e proteja-os instantaneamente contra ameaças.

Anti-Theft

Marque um dispositivo como perdido para rastrear sua localização e automaticamente começará a captura de
telas e fotos.

Controle Parental para Android

Monitore a atividade dos seus filhos on-line, localize-os se necessário, defina o conteúdo que podem ver ou
configure um limite de tempo para navegação e jogos.

Configurações da conta

Mude o endereço de e-mail, senha, país, idioma ou fuso horário. Ative/desative notificações sobre ofertas especiais
ou informações de produtos.

Relatar um problema

Relate uma dúvida ou problema e envie seu feedback sobre o portal ou aplicativo.
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Acesso a informação em qualquer lugar
Os aplicativos para celular Android e iOS permitem que você tenha a segurança de seus dispositivos sob controle o tempo todo. Obtenha informações sobre
seu status de segurança ou mudanças na validade da licença onde quer que você esteja.

Notificações

Notificações de dispositivo, licença e conta são parte de ambos, portal e aplicativo para celular. Além das
informações de licença e segurança, ações disponíveis estão detalhadas (apenas para SO Windows e Android).

Novidades

Atualizações e introduções de novos recursos dentro do ESET HOME.

Fácil acesso a produtos ESET
Compartilhe facilmente licenças com sua família e amigos. Baixe a proteção ESET desenhada especificamente para o sistema operacional no seu novo
dispositivo. Ative automaticamente nova proteção para Windows sem digitar seu login ou chave de licença. Se você é um usuário de nosso produto
premium, gerencie suas senhas salvas e gere novas com o Password Manager.

Licenças

Adicione, gerencie e compartilhe licenças com a família e amigos. Atualize e renove quando necessário, e
controle a todo momento quem mais pode usar sua licença.

Gerenciador de Senhas

Com a licença ESET premium, atribua chaves de senha disponíveis para qualquer endereço de e-mail – o seu
mesmo ou de outra pessoa. Exclua qualquer chave de senha ou altere para outra licença premium, se você tiver.

Tabela de comparação
Recurso

Portal myESET

App myESET Android

App myESET iOS

NOVO

NOVO

Lista de dispositivos conectados, status de
segurança e gerenciamento

•

•

•

Lista de licenças, gerenciamento e compartilhamento

•

•

•

Download de produtos ESET

•

•

•

Aquisição ou renovação de licenças

•

•

-

Segurança, licença e notificações de conta

•

•

•

Anti-Theft

•

-

-

Controle dos pais para Android

•

*

-

Gerenciador de Senhas

•

-

-

PIN ou autenticação biométrica

-

•

•

Relatório de problemas e envio de feedback

•

•

•

Configurações da conta

•

•

•

*Disponível como aplicativo Android separado https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental

