
מדריך ההתקנה

G DATA Antivirus
- AV אנטי וירוס



הכנת המחשב להתקנה  

.  וודא כי המחשב מחובר לרשת אינטרנט•

וירוס אחרת -יש לוודא כי לא מותקנת תוכנת אנטי G DATAוירוס -בהתקנה ראשונית של אנטי•

אתולאתחלבמחשב במידה וקיימת התקנה כזו יש להסירה באופן מוחלט דרך לוח הבקרה 

(והפעלה מחדשכיבוי)המחשב

:  מערכתדרישות 
(.סיביות64)RAMזיכרון יגה'ג2( סיביות32)RAMזיכרון יגה'ג1מינימום 7/8/10וינדוס 

(סיביות32/64)RAMיגה'ג1מינימום ( או מתקדם יותרSP2)וינדוס ויסטה 

(סיביות32)RAMיגה'ג1מינימום ( מתקדם יותראו  SP3) XPוינדוס



הפעלת קובץ ההתקנה  

.  'אוטהכנס את התקליטור לכונן והמתן להפעלה •

.  ובצע הפעלהקובץ ההתקנהלחילופין הורד את •

https://secure.gd/dl-av


(.  Next" )הבא"בחר את השפה הרצויה עבורך ולחץ על •



(.Next" )הבא"סטנדרטית ולחץ על /בחר בהתקנה המלאה•



& Accept" )קבל והתקן"קרא את הסכם הרישיון לאחר מכן לחץ על • install .)



מהלך ההתקנה  

!לאתחל את המחשבחובהבסיומה , דקותההתקנה מתבצעת ותארך מספר 



התוכנה  וירוסים וחידושי בשלב זה מתבצעת הורדה והתקנה של חתימות 

.  משרתי החברה בגרמניה... העדכניים ביותר

תדקו60כלקטניםחתימותעדכוניהתוכנה מקבלת-יתרון בלעדי * 



ברכישת רישיון או ניסיון חינם–המוצר רישוי 

ולחץ על ( Activate full version" ) הפעלת גרסה מלאה"בחר ב( חודשים12/36)" ברישיון מלא"מוצר קוד מפתח אם ברשותך . 1

(.Next" )הבא"

(. Next") הבא"ולחץ על " הפעלת גרסת ניסיון"ב" בחר התנסות חינם  יום 30המוצר במשך לנסות את במידה והנך מעוניין לבחון .  2

(  12עמוד )

1

2



ברכישת רישיון  –הפעלת גרסה מלאה 

.( Enter a new registration number" )חדשמוצר רשיוןקוד הכנס מפתח "בחר ב

סיסמא+ משתמש עם שם –הפעלת גרסה מלאה 

חדש  / או בהתקנה חוזרת במחשב או העברה למחשב אחר

אשר נשלחו לך למייל בעת ביצוע הפעלה לרישיון(  Enter Login Credentials)סיסמא + שם משתמש הכנס



רשיוןרכישת –גרסה מלאה הפעלת 

.קוד המוצרהזן את מפתח 1.

-במסומנים .)את שדות החובהמלא 2.

*
( .Israel)שנה את המדינה לישראל 3.

את תיבת הסימון לקבלת  V-סמן ב4.

.מידע עתידי

"  כעתהפעל "לחץ על 5.

(Activate now.)

בלבדרישיון משפחתיבהפעלת . 6

/  הפעלה"יש לבצע (מחשבים5/ 3-ל)

המחשבים  וביתר 1במחשב " אקטיבציה

יש להעתיק את פרטי המייל  להתקנה  

,”תמיכה”G DATA-שקיבלת מ

 Login)סיסמא + שם משתמש
Credentials )

המיועדיםבשדות ולהדביק 



מלאההפעלת גרסת 

-המשך-

לגרסת רישיון משפחתי בלבד

 (3PC / 5PC)

בהפעלת רישיון משפחתי  . 7

/  הפעלה"יש לבצע (מחשבים5/ 3)

וביתר1במחשב " אקטיבציה

אתהמחשבים יש להעתיק 

”G DATA-פרטי המייל שקיבלת מ
:בסוג ההפעלה לבחור,”תמיכה

Enter login credentials.

הפעלת הרישיון באמצעות שם  . 8

המשתמש והסיסמא שנשלחו למייל בו 

:ביצעת את ההפעלה של המוצר

Enter login credentials.
סיסמא+ משתמשלהעתיק שם 

המיועדיםולהדביק בשדות 

• Enter your User 
Name and Password then 
click OK.



30-מלאה חינם לנסיוןגרסת בהפעלת 

יום

.מלא את שדות החובה1.

( .Israel)שנה את המדינה לישראל 2.

את תיבת הסימון לקבלת  V-סמן ב3.

.מידע עתידי

"  הפעל כעת "לחץ על 4.

(Activate now.)



המוצר הסתיים בהצלחה  רישוי 

( .OK)בקבלת הודעה על רישום בהצלחה לחץ על אישור 



סיום התקנה  

(Exit)" יציאה"בלחיצה על , לאחר תהליך רישוי המוצר תתקבל הודעה על התקנה מוצלחת 
.  המערכת תבצע הפעלה מחדש למחשב על מנת להשלים את ההתקנה במלואה







G DATA   במתן פתרונות מובילה

בהגנה  המתמחה , אבטחת מידע
עם זיהוי  ,כופרמקיפה מפני מתקפות 

טכנולוגיה מתקדמת יותר וביצועים  מדויק 

מעולים

מתקדמת יותר לעסקיםENDPOINT SECURITYהדור הבא בהגנת 

https://www.gdatasoftware.com/business/endpoint-security
https://www.gdatasoftware.com/business/endpoint-security


בצורה אינטואיטיבית דרך חכמה ומהירה   ITמספק למנהלי G DATAהמתקדם שלהמרכזי הניהול 

.  להתפרס ברשת של הלקוחות השונים ולפקח ולהגדיר את הרשת כולה

הניהול הזאת גורמת לנהל וליישם מדיניות קבוצתית מבלי להתמודד עם כל לקוח בנפרד בצורה  דרך 

.חיונית



G DATA Forלמה Business Solutions ?
בזכות הגנה רב שכבתית חזקה ומתקדמת עם  •

 Layeredשכבות הגנה מגוונות וקשיחות יותר
Security

שלא הביצועים המעולים Performance-הבזכות •

מכבידים על המערכת ולא גורמים להאטה  

והכבדה במחשבים והשרתים

אשר  יותרקונסול ניהול מרכזי חכם ומתקדם •

מסייע לך לנהל בקלות את כל רכיבי הרשת שלך  

עקוב אחר  . ולהגן על נתונים עסקיים רגישים

האבטחה של תיקונים ויישומים רלוונטיים ברשת  
 G DATAהניהול של ממשק באמצעות 

סריקה וזיהוי ברמה אחרת מדויקת יותר לרשת  •

נקייה ולמניעת התפרצויות ועצירת איומים לא  

ידועים לפני שהם חודרים לרשת ומסכנים את  

המידע או גורמים להשבתה של הפעילות  

.  העסקית ואף אבדן המידע

G DATAראה )• Dual Scan Engine)

https://www.gdatasoftware.com/business/endpoint-security
https://g-data.co.il/wp-content/uploads/2016/11/G-DATA-B2C-Security-Solutions.pdf
https://g-data.co.il/g-data-for-business/

