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Korkusuzca keşfetme özgürlüğü

Windows 8, arkadaşlarınıza, uygulamalarınıza ve istediğiniz her şeye anında erişim olanağı
sağlayarak dijital yaşamınıza odaklanacak şekilde yeniden tasarlandı.
Trend Micro™ Titanium™ Maximum Security çözümü Windows 8'in sunduğu her şeyin keyfini en
iyi şekilde çıkarabilmenizi sağlar. Hızınızı kesmeden, sizin için en önemli olan şeyleri, ailenizi,
verilerinizi ve cihazlarınızı korur.
Hızlı ve Güvenli
Windows 8 daha az yer kaplayarak daha hızlı bir bilgi işlem
deneyimi sunacaktır. Ve Titanium’un koruması sayesinde,
hızınızı kaybetmeden, daha güvende olacaksınız.
• D
 iğer güvenlik ürünlerinden daha az disk alanı ve bellek
kullanan Titanium, performans göz önünde bulundurularak
tasarlandı
• O
 tomatik güncellemeler sayesinde, en yeni çevrimiçi
tehditlerden bile korunursunuz
• S adece ayarlayın ve unutun. Titanium güvenliği sizin
yolunuza çıkmaz ve böylelikle evde ya da hareket halinde,
yeni Windows 8 cihazlarınızın keyfini sonuna kadar
çıkarabilirsiniz

Aile Güvenliği
Yeni Windows 8 arayüzü, çocuklar da dahil olmak üzere, ailenin
tüm üyeleri için kullanması daha kolay ve daha eğlencelidir!
Titanium ailenizdeki herkesin bunun keyfini çıkarmasını
kolaylaştırır ve ebeveyn denetimleri ile çevrimiçi güvende
kalmanızı sağlar.
• Çevrimiçi içeriği filtreleyin ve uygulama erişimini kontrol edin
• Internet ve uygulama süresini sınırlandırın
• Internet kullanımı ile ilgili ayrıntılı raporlara göz atın
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Tanıdıklarınız hep yanınızda
Windows 8 ailenizle, arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla
iletişim halinde kalmanızı kolaylaştırır. Sosyal ağ güvenliği
sayesinde, Titanium güvenle iletişim kurmanızı kolaylaştırır.
Tehlikeli bağlantıları saptayarak Titanium sizi popüler sosyal
ağ sitelerindeyken korur.
• F acebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, MySpace,
Mixi ve Sina Weibo'daki tehlikeli bağlantıları saptar
• Y
 ENİ Facebook Gizlilik Tarayıcı Facebook sayfa ayarlarınız
hakkında kolayca bilgi sahibi olmanızı sağlar ve böylece,
profilinizi kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz

Dosyalarınız hep yanınızda
Windows 8 bulut bağlantılıdır, böylece herhangi bir Windows
8 bilgisayarındaki belgelere erişebilirsiniz. Titanium çözümü
Trend Micro™ SafeSync™ sayesinde, anılarınızı ailenizle ve
arkadaşlarınızla paylaşmanızı kolaylaştırır. Titanium Maximum
Security çözümü başlangıçta kullanmanız için 5 GB SafeSync
hesabı ile birlikte gelir.
• S afeSync sayesinde, fotoğraflarınızı, müziğinizi, videolarınızı
ve buluttaki diğer önemli dosyalarınızı eşitleyebilir, bulutta
depolayabilir ve çeşitli cihazlardan bunlara erişebilirsiniz.
• S afeSync klasörünüzde herhangi bir şeyin bağlantısını
paylaşın ve kolayca arkadaşlarınıza gönderin

Ultra güvenli uygulamalar
Uygulamalar Windows 8'in tam merkezinde yer alır ve Trend Micro'nun yeni uygulamaları güvenlik deneyiminizi bir üst düzeye taşır. Tümü
abonelere ücretsiz olarak sunulan Trend Micro™ Go Everywhere, Trend Micro™ SafeGuard ve Trend Micro™ DirectPass™ uygulamaları sayesinde,
Titanium Maximum Security, cihazınızın, gezinme deneyiminizin ve parolalarınızın güvenliğini sağlamanızı kolaylaştırır.
Trend Micro Go Everywhere uygulaması Windows 8 tabletinizi
kaybolmaya ya da çalınmaya karşı koruyacaktır. Tabletiniz kaybolursa,
sadece tek bir tuşa tıklayarak bulun. Kayıp cihazınızı bir Google
haritasında bulabilir ya da 1 dakika sürecek bir alarm çalmasını
sağlayabilirsiniz. Tabletinizi ister yakınınızdaki bir barda, ister koltuk
minderlerinin altında unutun, Trend Micro Go Everywhere ile koruma
altındasınız.
- Beta sürümü sınırlı bir süre Windows Store'dan ücretsiz olarak
yüklenebilir.
Trend Micro SafeGuard, tümleşik güvenlik teknolojisine sahip
Windows 8 için güvenli bir tarayıcıdır. Bu tarayıcı güvenli arama
sonuç değerlendirmeleri, sosyal ağ güvenliği ve çok daha fazlasını
dahil ederek daha güvenli bir gezinme deneyimi sunar. Trend Micro
SafeGuard ile hiç endişelenmeden Internet'te gezinin.

Dokunmak için Üretildi
Windows 8 dokunarak kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Dokunarak uygulamalar arasında geçiş yapabilir, gezinebilir ve yazı yazabilirsiniz.
Titanium kullanımı kolay bir dokunmatik deneyim yaşatacak şekilde optimize edilmiştir.
• Düğmelerin hedef boyutu, dokunarak etkileşimde bulunmayı kolaylaştırır
• Titanium'un görünümünü değiştirmek için konsolu kaydırın
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