
Bescherm uw apparaten tegen schadelijke software.

TeamViewer Endpoint Protection is naadloos geïntegreerd in 
uw TeamViewer-ervaring en beschermt uw computers tegen 
bedreigingen zoals virussen, Trojaanse paarden, rootkits, 
spyware, ransomware en meer!

Creëer een individueel beveiligingsbeleid voor specifieke computers 
of groepen door de schema‘s, grondigheid en paden van uw scans 
te definiëren. Deze realtime bescherming zorgt voor een continue 
beveiliging zonder extra onderhoudswerkzaamheden.

TeamViewer Endpoint Protection

Individueel beschermingsbeleid
Pas TeamViewer Endpoint Protection individueel aan voor specifieke apparaten en vereisten.

Planning
Bepaal de tijden voor scans.

Scan grondigheid
Voer een snelle of volledige 

scan uit.

Scan specificaties
Scan een hele schijf, een bepaald 

pad of een enkel bestand.

Scant volgens uw behoeften

Certified Protection: VB100
TeamViewer Endpoint Protection has received the VB100 award several years in a 
row. The magazine Virus Bulletin only awards this certification of reliability to anti-
malware solutions that can provide 100% recognition of certain types of malicious 
software. These are defined as all malware classified as “in the wild” by the WildList 
Organization. In addition, the VB100 certification requires that no false-positives ever 
be reported.

Veilig en eenvoudig
Activering op afstand
Implementeer TeamViewer Endpoint 
Protection snel op uw apparaten

Real-time bescherming
24 uur per dag bescherming.

Altijd up-to-date
De nieuwste malwaredefinities zijn 
altijd beschikbaar.

Bitdefender® Engine
TeamViewer Endpoint Protection 
maakt gebruik van de Bitdefender-
engine.

Notificaties
U wordt van elke ontdekking op de 
hoogte gebracht.

USB Autoscan
Elk aangesloten USB-apparaat wordt 
automatisch gescand.

Actieve Ransomware-bescherming
Voorkom dat niet-vertrouwde applicaties 
uw gegevens wijzigen of coderen.

Microsoft Outlook Add-In
Verwijder schadelijke bijlagen 
voordat de e-mail wordt geopend.

 

https://www.teamviewer.com/nl/remote-management/?utm_source=TV-EndpointProtection-OP-nl&utm_medium=PDF


Breng uw IT-servicemanagement naar het volgende niveau.

Probeer TeamViewer Remote Management 14 dagen gratis uit!

Heeft u nog vragen? We helpen je graag verder. 

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm

TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2 | 73033 Goeppingen | Duitsland

Bel us!
Ons team helpt u 

graag verder.
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Nederland     02 808 86 59
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