Antivirus aanbieders leveren vrijwel nutteloze software.
Traditionele virussen zijn geheel naar de achtergrond verdrongen en hebben plaats gemaakt voor
phishing-links. Wij van Computerclub Voorburg merken het aan het aantal aangeboden trage
systemen. De industrie speelt hier nagenoeg niet op in en blijven software aanbieden die niet meer
werkt voor een normale thuisgebruiker. Met name banken laten het hier af weten. Gebruiker moet
het systeem goed beveiligen anders wordt er in geval van fraude niet uitgekeerd. Er zijn banken die
klanten adviseren om IBM-Trusteer te installeren. Een vreselijk stuk nep beveiliging waar de
computer veel moeite mee heeft. Traagheid is het ergste. Bescherming geeft het niet.
CCV-Hulp zelf heeft al moeite om IBM-Trusteer volledig uit het register te halen.
Ransomware is een ander verhaal, door op een e-mail link te klikken lopen gebruikers in de val.
Open nooit een link in een bericht van een onbekende, zelfs van een bekende is al gevaarlijk!
In een oogwenk zijn al uw bestanden versleuteld en is de computer onbruikbaar.
Malware, p.u.p. Phishing daarop scannen antivirus programma's onvoldoende en laten het afweten.
We spreken over alle aanbieders, gratis of betaalde waarbij enkele forse tarieven rekenen.

€ 59,95

ESET Smart Security Premium

€ 39,98

Bitdefender Antivirus Plus 2017

€ 50,00

McAfee AntiVirus

€ 00,00

AVG Antivirus Free (Neemt de hele computer over) Af te raden.

€ 59,95

Norton Security Deluxe 2017

€ 00,00

Avast (Vertrager #1)

€ 00,00

AVIRA (Vertrager #2)

€ 00,00

Microsoft Essentials (Van harte aanbevolen)

We kunnen doorgaan, er zijn veel meer aanbieders, geen enkele onderschept Malware.
Er is er maar 1 die goed werkt en dat is met vlag en wimpel, Malwarebytes.

*Voordat u de gratis versie van Malwarebytes 3.0 gaat downloaden, kunt u overwegen om voor nog
geen 11 pennies per dag te upgraden naar Malwarebytes 3.0 Premium.
Malwarebytes 3.0 Premium1 Year Subscription for Windows PC €39.99 (per year)
Remove
Choose your License Term:
1 Year Subscription for PC
2 Year Subscription for PC - instantly save around 25%!
This is a subscription product with a fee of €39.99 per year.
You may cancel your subscription at any time. *Tekst van Malwarebytes
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