Beveilig de PC met een gratis virusscanner
Hoe de computer tegen virussen, malware etc. te beveiligen, is een vraag op zich. U denkt misschien dat de computer veilig is wanneer deze met de
duurste beveiligingssoftware is uitgerust, dit is echter een groot misverstand! Het is verbazingwekkend hoeveel computers ondanks de
aanwezigheid van goede beveiligingssoftware toch nog geïnfecteerd raken. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat de beveiligingssoftware op het
moment van besmetting nog niet op de hoogte was van de nieuwste virussen. Houd de virusdefinities dus up-to-date, zorg voor regelmatige
updates van Windows en andere programma's en installeer alleen software van betrouwbare bronnen. Gebruik gezond verstand anders heeft geen
enkele virusscanner nut!

Het inschatten van het risico op besmetting
De computer kan op verschillende manieren met virussen, malware of andere bedreigingen besmet raken. Wees bijvoorbeeld voorzichtig met het
downloaden van onbekende software, het activeren van macro's in onbekende Office-bestanden en het openen van e-mailbijlagen (ook als de
afzender vertrouwd is). Het openen van e-mail zelf is niet schadelijk, het openen van bijlagen met uitvoerbare bestanden met extensies als EXE,
COM, BAT, JS, VBS en WSH mogelijk wel. Besmetting via de e-mail komt overigens nog maar zelden voor omdat vrijwel alle providers
tegenwoordig uitgebreide virusscans uitvoeren voordat een e-mailbericht naar de mailbox wordt doorgestuurd. Het resterende risico van
besmetting via mail kan de gebruiker zelf tot praktisch nul reduceren door bijlagen en hyperlinks uit e-mail van onbekende afzenders te negeren.

De kans op besmetting is groter bij het downloaden van bestanden van vage websites of filesharing-netwerken. En de ontwikkelingen staan niet
stil, er verschijnen continue nieuwe typen bedreigingen. Gelukkig is het gebruik van internet stukken veiliger geworden dankzij ingebouwde
beveiligingstools als Windows Defender, de Windows firewall, het phishing- en SmartScreen-filter en gebruikersaccountbeheer.

Commerciële vs. gratis beveiligingssoftware
Met het herhaaldelijk uitbrengen van nieuwe versies spelen fabrikanten van commerciële beveiligingssoftware handig in op de angst die leeft onder
menig computergebruiker. Veel producenten geven naast hun commerciële antivirusprogramma echter ook een uitgeklede gratis versie uit. Hoewel
deze gratis versie minder extra's bevat, beveiligen ze in de meeste gevallen goed genoeg tegen kwaadwillende software. Dat mag je ook wel
verwachten, een slechte kwaliteit zou namelijk direct afstralen op de commerciële versie. De meeste gratis beveiligingsprogramma's zijn overigens
alleen voor thuisgebruik, slechts een enkeling (bijvoorbeeld Comodo) mag ook voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

Gratis beveiligingssoftware vergt minder systeembronnen
Commerciële pakketten zorgen vanwege hun omvang voor een aanzienlijke belasting van de systeembronnen. In sommige gevallen doen ze het
werk zelfs zó goed dat het onmogelijk wordt nog fatsoenlijk met de computer te kunnen werken. Er worden dan zoveel systeembronnen in beslag
genomen dat ze het systeem ernstig vertragen (er wordt weleens gekscherend gezegd dat het beveiligingspakket zo zwaar is dat een virus niet eens
de kans krijgt enige schade aan te richten.). Gratis beveiligingssoftware vergt minder van de systeembronnen waardoor ook de wat oudere
computers beveiligd kunnen worden en toch nog goed hanteerbaar blijven!

Gratis beveiligingssoftware
De standaard ingebouwde antivirus en -malware tool Windows Defender werkt bij normaal computergebruik prima. Heeft u behoefte aan een
meer geavanceerde scanner dan kunnen alternatieve beveiligingsprogramma's als Panda, AVG, Avira en Avast wellicht uitkomst bieden. De
verschillende beveiligingstools kunnen overigens wel met elkaar in conflict raken en zodoende vervelende (opstart)problemen veroorzaken. Zorg
er dus voor dat er nooit meer dan één virusscanner tegelijk is geïnstalleerd! Daarnaast zijn er tools voor het detecteren van spyware/adware, zoals
Malwarebytes.

LET OP:
Bij het installeren van alternatieve beveiligingssoftware wordt Windows Defender standaard uitgeschakeld, het is daarom maar de vraag of het
installeren van alternatieve software wel ten goede komt aan de beveiliging van uw PC.
In overleg kunnen wij u van een goed advies voorzien en uw pc controleren en virus vrijmaken. Uw pc is dan ook weer gelijk een stuk sneller.
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