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* Računalnik brez protivirusnika - 162 sekund.

Avast Internet 
Security

AVG Internet 
Security

Avira Internet 
Security Suite

Bitdefender 
Internet Security 
2014

Emisoft Internet 
Security Pack 8.1

Eset Smart Security 
7

vsebuje Proti virus, požarna pregrada, 
peskovnik, spletna zaščita

Proti virus, požarna pregrada, 
kriptiran sef, spletna zaščita, 
zaščita elektronske pošte

Proti virus, zaščita 
elektronske pošte, spletna 
zaščita(3), zaščita socialnih 
omrežij

Proti virus, požarna 
pregrada, spletna zaščita, 
zaščita elektronske pošte, 
starševski nadzor, zaščita 
socialnih omrežij, zaščita 
elektronskega bančništva

Proti virus, požarna pregrada, 
zaščita proti keyloggerjem

Proti virus, požarna pregrada, 
spletna zaščita, zaščita 
elektronske pošte, zaščita 
socialnih omrežij, zaščita 
proti kraji (2)

Ocene:

namestitev

poraba sistemskih zmogljivosti

število izpuščenih virusov (od 5000) 21 7 6 4 2 10

požarna pregrada

nezaželena el. pošta

hitrost iskanja

uporabniški vmesnik

upočasnitev video obdelave * 2,5% 6,2% 6,8% 13,6% 10,5% 7,4%

izdeluje www.avast.com www.avg.com www.avira.com www.bitdefender.com www.emsisoft.de/en www.eset.com

cena 43 EUR  (en računalnik, 
eno leto)

45,31 EUR (en računalnik, 
eno leto)

45 EUR (en računalnik, 
eno leto)

29,50 EUR (en računalnik, 
eno leto)

30 EUR (en računalnik, 
eno leto)

46,76 EUR (en računalnik, 
eno leto)

prodaja www.avast.si www.avg.si www.avira.com www.parametica.si www.emsisoft.si www.sisplet.si

za Išče tudi v vgnezdenih 
procesih.

Dober modul zaščite 
elektronske pošte.

Odlično zaznavanje virusov. Odlično zaznavanje virusov. Odličen pri iskanju in 
odstranjevanju virusov.

Hiter, najde veliko virusov.

proti Najde premalo virusov, nima 
zaščite elektronske pošte.

Slabo nastavljene privzete 
nastavitve.

Nima požarne pregrade. Nerodno nastavljanje 
lastnega izgleda nadzorne 
plošče.

Dokaj težavna namestitev, 
preveč paranoičen Online 
Armor z privzetimi 
nastavitvami.

Počasno čiščenje velike 
količine virusov.

F-Secure 
Internet Security

Kaspersky 
Internet Security 
2014

Microsoft 
Security 
Essentials

Norton Internet 
Security 2014

Panda Internet 
Security 2014

Trend Micro 
Titanium 
Internet Security

Vipre Internet 
Security 2014

vsebuje Proti virus, požarna 
pregrada, spletna 
zaščita, zaščita 
elektronske pošte, 
zaščita socialnih omrežij

Proti virus, požarna 
pregrada, spletna zaščita, 
zaščita elektronske 
pošte, starševski nadzor, 
zaščita socialnih omrežij, 
zaščita elektronskega 
bančništva

Protivirus Proti virus, požarna 
pregrada, spletna 
zaščita, zaščita 
elektronske pošte, 
starševski nadzor(1), 
zaščita socialnih omrežij

Proti virus, zaščita 
elektronske pošte, 
spletna zaščita, 
starševski nadzor

Proti virus, spletna 
zaščita, zaščita socialnih 
omrežij, zaščita osebnih 
podatkov, starševski 
nadzor

Proti virus, požarna 
pregrada, spletna 
zaščita, zaščita 
elektronske pošte, 
zaščita socialnih omrežij, 
varno brisanje datotek

Ocene:

namestitev

poraba sistemskih zmogljivosti

število izpuščenih virusov (od 5000) 9 15 16 14 12 12 10

požarna pregrada

nezaželena el. pošta

hitrost iskanja

uporabniški vmesnik

upočasnitev video obdelave * 6,2% 5,6% 8,0% 6,8% 7,4% 6,2% 6,2%

izdeluje www.f-secure.com www.kaspersky.com www.microsoft.com www.symantec.com www.panda.com www.trendmicro.
com

www.vipreantivirus.
com

cena 60 EUR (trije 
računalniki, eno leto)

60 (en računalnik, 
eno leto)

Brezplačno (pogoj 
original Windows)

30 EUR (trije 
računalniki, eno leto)

60 (trije računalniki, 
eno leto)

42 EUR (trije 
računalniki, eno leto)

40 EUR (en 
računalnik, eno leto)

prodaja www.f-secure.si www.kaspersky.si www.microsoft.si www.symantec.com www.anni.si www.marand.si www.tend.si

za Preverjanje količine 
osebnih podatkov na 
Facebooku.

Dobra zaščita pred 
nezaželeno elektronsko 
pošto.

Zastonj, dobro integriran 
v operacijski sistem.

Dobra požarna pregrada. Dobra starševska zaščita. Dobro zaznavanje 
groženj, starševski 
nadzor.

Dobra blokada spletnih 
strani z škodljivimi 
programi.

proti Nestabilno delovanje. Velika poraba 
pomnilnika.

Ne najde veliko virusov, 
nima požarne pregrade 
in zaščite proti nezaželeni 
elektronski pošti.

Malce nepregleden 
uporabniški vmesnik.

Slabo zaznavanje 
groženj.

Počasen. Nezanesljivo delovanje 
posodobitev.




