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 Lisboa, XX de Dezembro de 2008 

CLIX DISPONIBILIZA SOLUÇÕES DE 
SEGURANÇA MCAFEE AOS SEUS CLIENTES 

O Clix estabeleceu uma parceria com a McAfee para venda de soluções de 
segurança, visando proteger os seus clientes dos ataques frequentes de hackers e 
outras ameaças da Web. Estão já disponíveis o Internet Security Suite e o VirusScan 
Plus nas áreas de Clientes e Acesso do site Clix. 
 
Os clientes Clix poderão beneficiar de descontos de 25% na aquisição de qualquer 
uma das soluções de segurança. O serviço é pago de uma só vez e a subscrição é 
válida durante um ano. 
 
O Internet Security Suite fornece segurança dez em um com actualizações 
permanentes que protegem proactivamente o computador e o que é mais 
importante para o utilizador, bloqueia conteúdos ofensivos e evita actividades 
maliciosas. 

• Oferece protecção e prevenção essencial 10 em 1 para a identidade, o 
computador e experiência online.  

• Notifica sobre Web sites inseguros utilizando as classificações de segurança 
de Web sites do McAfee SiteAdvisor.  

• Serviço de segurança actualizado de modo automático e contínuo com os 
mais recentes dados sobre ameaças de segurança e software para todos os 
computadores.  

• Permite adicionar e gerir facilmente a protecção para vários computadores 
por casa.  

• Protege a experiência online para que seja possível navegar na Web, fazer 
compras, efectuar operações bancárias, enviar correio electrónico e 
mensagens instantâneas de um modo seguro.  

• Efectua cópias de segurança e restauro de ficheiros. Cópia de segurança 
automática e recuperação através de um clique para proteger fotografias, 
música e ficheiros importantes.  

• Melhora o estado do sistema, removendo ficheiros não desejados do 
computador.  

• A protecção melhorada e contínua tem um desempenho mais rápido e exige 
menos recursos do computador do que as versões anteriores.  

 
O VirusScan Plus assegura protecção proactiva e fidedigna do computador contra 
vírus, spyware e hackers impedindo actividades maliciosas no computador. Este 
pacote de software de segurança oferece antivírus, anti-spyware e uma firewall. 

• Oferece protecção 6 em 1 para o computador contra vírus, spyware e 
hackers para que se possa navegar na Web em segurança.  
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• Ajuda a evitar Web sites inseguros com as classificações de segurança de 
Web sites proprietárias do McAfee SiteAdvisor.  

• Serviço de segurança actualizado de modo automático e contínuo com os 
mais recentes dados sobre ameaças de segurança e software para todos os 
computadores.  

• Permite adicionar e gerir facilmente a protecção para vários computadores 
em cada casa.  

• Melhora o estado do sistema removendo ficheiros não desejados do 
computador.  

• A protecção melhorada e contínua tem um desempenho mais rápido e exige 
menos recursos do computador do que as versões anteriores.  

 
Porque todos os dias emergem novos e sofisticados vírus, spyware, hackers, fraudes 
de correio electrónico e outras formas de ciber-crime, o Clix assegura agora as 
melhores soluções de segurança através desta parceria com a McAfee.  
 
 

 

 


