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Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

1 Dankzij activering bent u verzekerd van beveiliging

1 Uw Norton-account

1 Norton Management

1 Het hoofdvenster van Norton AntiVirus

1 Norton Community Watch

1 Norton Bootable Recovery Tool

1 Norton AntiVirus starten via de opdrachtaanwijzing

1 Norton AntiVirus-pictogram

1 LiveUpdate

1 Proxy-instellingen voor het netwerk

Dankzij activering bent u verzekerd van
beveiliging

Productactivering beschermt gebruikers tegen illegale
of gekopieerde software. Gebruik van een product wordt
hiermee beperkt tot degenen die het op legale wijze
hebben verkregen. Teneinde een product te kunnen
activeren, moet u bij elke installatie van een product een

1
Aan de slag



productsleutel opgeven. U moet het product na de
installatie binnen een bepaalde periode activeren.

Als u met internet bent verbonden, wordt het product
automatisch geactiveerd wanneer u het de eerste keer
na installatie start. Na activering verschijnt het venster
Norton-account. U kunt uw Norton-account maken en
uw product registreren. Wanneer u uw product
registreert, kunt u al uw Norton-abonnementen en online
orders gemakkelijk op één plaats beheren.

Als u geen verbinding hebt met internet, kunt u uw
product starten door op Later proberen te klikken in
het venster Activering niet voltooid. Het venster
Activering blijft verschijnen wanneer u het product start,
totdat u uw product activeert. Als u besluit het product
op dat moment niet te activeren, ontvangt u een
waarschuwing om dit te doen. U kunt uw product ook
vanuit het hoofdvenster van Norton AntiVirus activeren.

w Als u het product niet activeert binnen de periode die in
de waarschuwing wordt vermeld, werkt het product niet
meer. U kunt het product activeren nadat de periode is
verlopen, maar u bent niet beveiligd totdat u het product
activeert.

Het product activeren
Als u het product niet tijdens de installatie hebt
geactiveerd, verschijnt regelmatig een
waarschuwingsvenster met de mededeling dat activering
is vereist, totdat u het product activeert.

Productactivering helpt bij de bestrijding van
softwarepiraterij en verzekert dat u echte
Symantec-software gebruikt. Activering biedt u een
abonnement op uw Norton-product voor een bepaalde
periode. U kunt uw abonnement ook verlengen om
Norton AntiVirus te blijven gebruiken.

w U moet het product activeren binnen de periode die
wordt vermeld, omdat het product anders niet meer
werkt.
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U kunt het product rechtstreeks vanuit het
waarschuwingsvenster of vanuit het hoofdvenster
activeren. De activering neemt slechts enkele minuten
in beslag.

Tijdens de activering verschijnt het venster
Norton-account. U kunt uw Norton-account maken en
uw product registreren. U kunt ook details bekijken zoals
uw productsleutel, de registratiedatum en recente
updates voor het product. Als u het venster
Norton-account overslaat, activeert het product, maar
wordt de productsleutel niet in de Norton-account
opgeslagen. U kunt de productsleutel afdrukken voor
het geval u uw product later opnieuw moet installeren.

Het product activeren vanuit hetwaarschuwingsvenster

1 In het waarschuwingsvenster voert u een van de
volgende handelingen uit:
1 Als u een abonnementsversie van het product in

de winkel hebt gekocht of als het al op uw
computer is geïnstalleerd, selecteert u Nu
activeren (aanbevolen).

1 Als u het abonnement op uw product wilt
verlengen, selecteert u Nu verlengen.

U kunt uw productabonnement ook activeren of
verlengen via de account van een gebruiker die geen
beheerder is.

2 Klik op OK.
3 Volg de aanwijzingen op het scherm om uw

abonnement te activeren of vernieuwen.
4 Klik op Klaar in het venster dat verschijnt.
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Uw product vanuit het hoofdvenster activeren

1 Voer in het hoofdvenster van Norton AntiVirus een
van de onderstaande handelingen uit:
1 Als u een abonnementsversie van het product in

de winkel hebt gekocht, klikt u op Nu activeren.
1 Als het product al op uw computer is

geïnstalleerd, klikt u op Nu online activeren.
1 Als u het abonnement op uw product wilt

verlengen, klikt u op Verlengen.
U kunt uw productabonnement ook activeren of
verlengen via de account van een gebruiker die geen
beheerder is.

2 Volg de aanwijzingen op het scherm om uw product
te activeren of u te abonneren.

3 Klik vervolgens op Gereed in het venster dat
verschijnt.

Locatie van de productsleutel
De productsleutel is een unieke sleutel waarmee u het
Symantec-product op uw computer kunt installeren en
activeren. De productsleutel is een alfanumerieke reeks
van 25 tekens die is onderverdeeld in 5 sets van 5
tekens. De sets zijn van elkaar gescheiden met een
afbreekstreepje. De locatie van de productsleutel is
afhankelijk van de manier waarop u het product hebt
aangeschaft.

U kunt de productsleutel op de volgende locaties vinden:

De productsleutel staat op
een sticker op het cd-hoesje
of op een los vel in de
verpakking van het product.

Als u een cd met het product
in de winkel hebt gekocht

De productsleutel staat op
de DVD-verpakking.

Als u het product op dvd
hebt aangeschaft
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De productsleutel wordt bij
het downloaden op uw
computer opgeslagen en
wordt vermeld in het
e-mailbericht dat u ter
bevestiging van de
Symantec Store ontvangt.

Als u het product hebt
gedownload via de
Symantec Store

U ontvangt de productsleutel
tijdens het activeringsproces.
Zorg dat u uw productsleutel
bewaart door een
Norton-account te maken of
u daarbij aan te melden, of
door de sleutel af te drukken.
U hebt de productsleutel
nodig als u uw product
opnieuw wilt installeren.

Als het product bij aanschaf
van de computer al was
geïnstalleerd

De productsleutel en
gebruiksaanwijzingen staan
op de kaart. Zorg dat u uw
productsleutel bewaart door
een Norton-account te
maken of u daarbij aan te
melden. U heeft de
productsleutel nodig als u
het product opnieuw wilt
installeren.

Als u een
productsleutelkaart hebt
ontvangen
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Als u uw productsleutel wilt
herstellen of oproepen,
meldt u zich aan bij
https://manage.norton.com.
Als u nog niet geregistreerd
bent, registreert u zich voor
een Norton-account. Als u al
geregistreerd bent, vindt u
de productsleutel in het
gedeelte Products Details
(Details van producten) op
de pagina Mijn account.

Als u uw productsleutel nog
steeds niet kunt vinden, kunt
u deze via uw
Norton-account ophalen.

Problemen tijdens activering
Kunt u geen verbinding met de Symantec-servers maken
om uw product te activeren, controleer dan eerst uw
internetverbinding. Controleer vervolgens of de software
voor ouderlijke controle die u hebt geïnstalleerd of via
deinternetprovider hebt verkregen, de verbinding
mogelijk blokkeert.

Als u software voor ouderlijke controle gebruikt, kan een
verbindingsprobleem optreden. Als u vermoedt dat de
verbinding wordt geblokkeerd door instellingen voor
ouderlijke controle, kunt u deze zo configureren dat de
activeringsprocedure niet wordt geblokkeerd. U moet
zich als beheerder bij de software voor ouderlijke
controle aanmelden, of zich op internet via uw
internetaanbieder als beheerder aanmelden om uw
configuratie te wijzigen.

Als u via een proxyserver een verbinding met internet
maakt, moet u de proxy-instellingen configureren. Als
u de optie Proxyserver wilt gebruiken, gaat u naar het
hoofdvenster van Norton AntiVirus en klikt u vervolgens
op Instellingen > Netwerk > Instellingen voor
netwerkbeveiliging > Proxyserver > Configureren.
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Uw Norton-account
Wanneer u een Norton-account maakt, kunt u al uw
Norton-producten op één plaats beheren. U kunt uw
productsleutels in uw Norton-account opslaan en ook
extra productsleutels kopen. U kunt uw product ook met
het Norton-account registreren. Een Norton-account
maken neemt slechts enkele minuten in beslag. Uw
computer moet met internet zijn verbonden om een
Norton-account te kunnen maken.

Wanneer u een Norton-account maakt, kunt u uw
account- en productgegevens vanaf elke locatie
bereiken en beheren.

Het is raadzaam uw producten opnieuw te installeren
en de recentste versie van de producten te downloaden.
Als u uw product op meerdere computers installeert,
kunt u dezelfde Norton-account gebruiken.

Ga naar de volgende URL om uw Norton-account te
openen: https://account.norton.com

U kunt op de volgende manieren een Norton-account
maken:
1 Tijdens activering

U kunt uw Norton-account maken en uw product
registreren via het venster Norton-account dat
verschijnt wanneer u het product activeert. U moet
dan uw accountgegevens opgeven in het venster
Norton-account dat verschijnt.

1 Op elk moment na activering
Als u het venster Norton-account tijdens de
activering overslaat, kunt u na de activering op elk
moment een Norton-account maken. U kunt een
Norton-account maken en uw product registreren
via de koppeling Account die boven aan het
hoofdvenster van Norton AntiVirus verschijnt.
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Nadat u zich bij uw Norton-account hebt aangemeld,
kunt u met de volgende opties uw productinformatie
beheren:

Hiermee wordt de informatie
voor alle Norton-producten in
uw bezit opgeslagen.

De informatie over de
Norton-producten die u hebt en
de vervaldatum vindt u op het
tabblad Producten. Klik op het
pijltje naast een product voor
meer informatie zoals de
productsleutel en
registratiedatum.

U kunt ook een nieuwe
productsleutel kopen om extra
computers te beschermen. Via
de optie Update kunt u op
nieuwe productversies
controleren en deze
downloaden via Norton Update
Center.

Producten

Bevat informatie over de
Norton-producten die u hebt
aangeschaft bij de online winkel
van Norton.

Ordergeschiedenis
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Hiermee worden uw account-
en factureergegevens
opgeslagen.

De opties voor Profiel zijn:
1 Accountinformatie

U kunt uw
Norton-accountgegevens en
uw verzendadres op de tab
Accountinformatie
bijwerken. Klik op Bijwerken
om de wijzigingen op te
slaan.

1 Factuureerinformatie

U kunt uw
creditcardgegevens en
factuuradres op de tab
Factuurgegevens invoeren
opslaan. Hierdoor kunnen
online bestellingen
gemakkelijker worden
opgeslagen. Klik op
Bijwerken om de wijzigingen
op te slaan.

1 Wachtwoord wijzigen

U kunt uw huidige
Norton-accountwachtwoord
veranderen op het tabblad
Wachtwoord wijzigen.

Profiel
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Via de pictogrammen onder aan de
Norton-accountwebpagina hebt u toegang tot het
volgende:

Norton Online Backup biedt
een veilige en
gebruiksvriendelijke online
back-upoplossing die uw
belangrijke gegevens tegen
systeemcrashes,
onbedoelde verwijdering,
virusinfecties en andere
rampen beschermt.

Norton Online Backup

De Symantec-website biedt
meer informatie over de
verschillende producten van
Symantec, de laatste
updates op het gebied van
internetbeveiliging en
diverse
ondersteuningsopties.

Norton.com

Norton Update Center
controleert de versie van uw
Norton-product en biedt u de
mogelijkheid de nieuwste
versie te downloaden.

Norton Update Center

Als u uw Norton-accountwachtwoord bent vergeten,
kunt u een tijdelijk wachtwoord aanvragen door op de
aanmeldingspagina op de koppeling Hier herstellen te
klikken. U moet hier uw e-mailadres opgeven. Voer het
e-mailadres in dat u hebt opgegeven toen u uw
Norton-account maakte. Symantec stuurt een tijdelijk
wachtwoord naar uw e-mailadres. Dit wachtwoord is
een beperkte tijd geldig. U moet uw wachtwoord opnieuw
instellen nadat u zich bij uw Norton-account hebt
aangemeld.

14Aan de slag
Uw Norton-account



Een Norton-account maken
In uw Norton-account worden de productsleutel en de
factureerinformatie van uw product opgeslagen. U kunt
uw product ook met uw Norton-account registreren.

Daarnaast kunt u via uw Norton-account de volgende
handelingen uitvoeren:
1 Toegang krijgen tot de productsleutel en andere

productinformatie wanneer u die nodig hebt.
1 Uw Norton-product opnieuw installeren.
1 Extra productsleutels aanschaffen voor thuis of op

kantoor.
1 Controleer en download met Norton Update Center

de nieuwste versie van het product.
1 Online orders opslaan en factureergegevens

bijwerken.
1 Meld u aan bij andere productinvoegtoepassingen,

zoals Norton Family en Norton Online Backup.

Uw computer moet met internet zijn verbonden om een
Norton-account te kunnen maken. Als u via een
proxyserver verbinding met internet maakt, moet u de
proxy-instellingen configureren. Als u de
proxy-instellingen van uw netwerk wilt configureren,
gaat u naar het hoofdvenster van Norton AntiVirus en
klikt u op Instellingen > Netwerk > Instellingen voor
netwerkbeveiliging > Proxyserver > Configureren.

U kunt ook een Norton-account maken wanneer u uw
product activeert. Wanneer u uw Norton-account via het
product activeert, wordt uw product in uw account
geregistreerd. Als u al een Norton-account hebt, kunt u
in uw product dezelfde aanmeldingsgegevens gebruiken.
Op deze manier kunt u uw huidige product registreren
en aan de lijst met Norton-producten in uw bestaande
Norton-account toevoegen. Als u voor uw geregistreerde
product een upgrade uitvoert naar de nieuwste
beschikbare versie, blijft uw product onder dezelfde
Norton-account geregistreerd. In dit geval kunt u
dezelfde aanmeldingsgegevens voor uw Norton-account
blijven gebruiken.
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w Symantec-producten van vóór 2006 worden niet in uw
Norton-account weergegeven.

Een Norton-account maken op de webpagina
Norton-account

1 Open uw browser en ga naar de volgende URL:
https://account.norton.com.

2 Klik op de webpagina die verschijnt op Nu
aanmelden.

3 Voer de gevraagde gegevens voor uw account in en
klik vervolgens op Abonneren.

Een Norton-account maken en uw product registreren
na activering

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Account.

2 Klik op de webpagina die verschijnt op Nu
aanmelden.

3 Voer de gevraagde gegevens voor uw account in en
klik vervolgens op Abonneren.
Uw productinformatie wordt pas in uw Norton-account
opgeslagen nadat u zich bij uw Norton-account hebt
aangemeld.

Om u aan te melden bij uw Norton-account en toegang
te krijgen tot uw productinformatie, gaat u naar
https://account.norton.com.

Uw Norton-account openen
De productsleutel voor elk Norton-product is voor het
gemak opgeslagen in uw Norton-account. Wanneer u
een Norton-account hebt gemaakt, hebt u overal ter
wereld toegang tot uw account. U kunt u op elk moment
bij uw Norton-account aanmelden via de volgende URL:

https://account.norton.com

U kunt de account-, product- en factureerinformatie voor
uw Norton-account gemakkelijk vinden en bijwerken.
Zo nodig kunt u het wachtwoord voor uw Norton-account
ook wijzigen. U kunt uw Norton-account alleen openen
als uw computer met internet is verbonden.
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w Symantec-producten van vóór 2006 worden niet in uw
Norton-account weergegeven.

Uw Norton-account openen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Account.

2 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in op de
webpagina die wordt geopend, en klik op
Aanmelden.

Norton Management
Met Norton Management kunt u al uw Norton-producten
en Norton-productsleutels vanaf één locatie beheren.
U kunt uw apparaten, zoals pc's en laptops, aan Norton
Management toevoegen, en uw Norton-producten op
afstand op het apparaat installeren en beheren. U kunt
de beveiligingsstatus van al uw apparaten bekijken en
beveiligingsproblemen oplossen via de website van
Norton Management vanaf elke locatie over de hele
wereld. Als u een apparaat met Norton Management
wilt kunnen beheren, dient u het apparaat aan Norton
Management toe te voegen.

Hoe u een apparaat aan Norton Management toevoegt,
is afhankelijk van het platform van het apparaat. Voor
een Windows-apparaat is het nodig dat u een
Norton-beveiligingsproduct op het apparaat hebt
geïnstalleerd. Voor een Mac-apparaat dient u de Norton
Management-agent te installeren. Nadat u een apparaat
aan Norton Management hebt toegevoegd, kunt u het
op afstand beheren via de website.

U kunt met Norton Management het volgende doen:

1 Een apparaat aan Norton Management toevoegen.
1 Een Norton-product op een apparaat installeren.
1 Norton-producten bekijken die op een apparaat zijn

geïnstalleerd.
1 De beveiligingsstatus van een apparaat weergeven.
1 Beveiligingsproblemen op een apparaat oplossen.
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1 Een nieuwe Norton-productsleutel kopen.
1 Uw Norton-productabonnement verlengen.
1 Een apparaat uit Norton Management verwijderen.
1 Uw product met een andere productsleutel activeren.
1 Uw Norton-producten upgraden naar de nieuwste

beschikbare versie.

w De functies die hierboven worden vermeld, variëren
voor de verschillende Norton-producten en -apparaten.

Norton Management in Windows openen
U kunt Norton Management op een van de volgende
manieren openen:

1 Via een browser op een willekeurige computer.
1 Via het hoofdvenster van

Norton-beveiligingsproducten.

Uw apparaat moet met internet zijn verbonden om
Norton Management te kunnen openen.

Norton Management met een browser openen

1 Open uw browser en ga naar:
https://manage.norton.com

2 Klik op Aanmelden.
3 Geef in het veld E-mailadres het e-mailadres van

uw Norton-account op.
4 Typ het wachtwoord van uw Norton-account in het

vak Wachtwoord.
5 Als u wilt dat Norton Management uw e-mailadres

onthoudt telkens wanneer u zich aanmeldt, dan
selecteert u Onthouden op deze computer.

6 Klik op Aanmelden.

Norton Management vanuit
Norton-beveiligingsproducten openen

1 Klik op het pictogram Beheren onder aan het
hoofdvenster van het Norton-beveiligingsproduct.

2 Klik in het venster dat verschijnt op Nu beheren.
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3 Verstrek de gegevens van uw Norton-account als
daar om wordt gevraagd en klik op Aanmelden.

Apparaten beheren
U kunt met Norton Management uw apparaat beheren,
de beveiligingsstatus van alle apparaten bekijken en
beveiligingsproblemen oplossen via de website van
Norton Management vanaf elke locatie over de hele
wereld.

Met Norton Management kunt u het volgende doen:

1 Een apparaat aan Norton Management toevoegen.
1 Een Norton-product op een apparaat installeren.
1 Norton-producten bekijken die op een apparaat zijn

geïnstalleerd.
1 De beveiligingsstatus van een apparaat weergeven.
1 Beveiligingsproblemen op elk apparaat oplossen.
1 Een nieuwe Norton-productsleutel kopen.
1 Uw Norton-productabonnement verlengen.
1 Een apparaat uit Norton Management verwijderen.
1 Een Norton-product van een apparaat verwijderen.
1 Uw product met een andere productsleutel activeren.
1 Uw Norton-producten upgraden naar de nieuwste

beschikbare versie.

w De functies die hierboven worden vermeld, variëren
voor de verschillende Norton-producten en -apparaten.

Ondersteunde apparaten
Als u Norton Management wilt installeren en gebruiken,
moet uw apparaat minimaal aan de volgende
systeemvereisten voldoen:

Besturingssystemen

Service PackVersiePlatform
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32-bits en 64-bits
versies

Microsoft Windows
8.1

32-bits en 64-bits
versies

Microsoft Windows
8

Service Pack 132-bits en 64-bits
versies

1 Microsoft
Windows 7
Home Basic

1 Microsoft
Windows 7
Home
Premium

1 Microsoft
Windows 7
Professional

1 Microsoft
Windows 7
Ultimate

1 Microsoft
Windows 7
Starter

Service Pack 1 of
2

32-bits en 64-bits
versies

1 Microsoft
Windows Vista
Home Basic

1 Microsoft
Windows Vista
Home
Premium

1 Microsoft
Windows Vista
Ultimate

1 Microsoft
Windows Vista
Business
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Service Pack 2 of
3

32-bits versies1 Microsoft
Windows XP
Home

1 Microsoft
Windows XP
Pro

1 Microsoft
Windows XP
Media Center
Edition (2005
en later)

OS X 10.7 (Lion)
of later

Mac

OS 2.0 of laterAndroid

OS 5.1 of lateriOS

Ondersteunde apparaten
1 Windows (desktop, laptop en tablet)
1 Mac (desktop en laptop)
1 Android-smartphone en tablet
1 iPhone en iPad

Ondersteunde Norton-producten
Als u alle functies van Norton Management wilt
gebruiken, moet u de volgende versies van het
Norton-beveiligingsproduct hebben:

Als u een oudere versie van een Norton-product
gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u een upgrade
uitvoert naar de nieuwste versie van uw product zodat
u alle functies van Norton Management kunt gebruiken.

w Voor Norton Anti-Theft en Norton Family zijn momenteel
geen upgrades beschikbaar.
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Ondersteunde browsers
1 Internet Explorer 7.0 of later
1 Mozilla Firefox 3.6 of later
1 Google Chrome 10.0 of later
1 Apple Safari 4.0 of hoger

Norton Management werkt mogelijk niet goed met de
64-bits versie van browsers.

U moet JavaScript en cookies in uw browser inschakelen
om toegang te hebben tot Norton Management.

Het hoofdvenster van Norton AntiVirus
Het Norton AntiVirus-hoofdvenster fungeert als interface
voor beveiligingsbeheer. U kunt via het hoofdvenster
de hoofdfuncties oproepen en de prestaties van uw
computer controleren.

Het hoofdvenster bevat de volgende items:

Hiermee kunt u het venster
Instellingen openen.

U kunt verschillende opties
bekijken en configureren om de
instellingen van Norton
AntiVirus aan te passen.

Instellingen
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Hiermee kunt u het venster
Prestaties openen.

Het venster Prestaties bevat
een chronologisch overzicht van
alle installatieprocessen,
downloads, optimalisaties,
detecties, waarschuwingen en
exemplaren van QuickScan.
Het venster biedt verder een
uitgebreide grafische weergave
van het CPU- en
geheugengebruik door uw
Norton-product.

Prestaties

Hiermee kunt u feedback geven
over het product op een
webpagina van Symantec.

w Deze functie is mogelijk
niet beschikbaar in bepaalde
versies van Norton AntiVirus.

Feedback

Hiermee kunt u een
Norton-account maken of
toegang tot een account
verkrijgen.

Met een Norton-account kunt u
al uw Norton-producten op één
locatie beheren.

w Deze functie is mogelijk
niet beschikbaar in bepaalde
versies van Norton AntiVirus.

Account
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Hiermee kunt u het venster
Norton Autofix openen waarin
u verschillende
ondersteuningsopties vindt.

U kunt ook de online Help
oproepen vanuit het
vervolgkeuzemenu
Ondersteuning. De Help biedt
koppelingen naar informatie die
u helpt met de specifieke taken
die u wilt uitvoeren. De online
Help begeleidt u bij de
configuratie van alle
productfuncties.

U kunt ook het versienummer
van het product oproepen.

Ondersteuning

U kunt de volgende opties gebruiken om de belangrijke
taken in Norton AntiVirus uit te voeren:

Hiermee kunt u de algehele
beveiligingsstatus van uw
computer bekijken.

Wanneer de systeemstatus
Veilig is, wordt uw computer
volledig beschermd. Wanneer
de systeemstatus Aandacht
vereist is, zijn er problemen die
u moet oplossen. Wanneer de
systeemstatus In gevaar is,
moet u onmiddellijk
maatregelen treffen om de
problemen op te lossen.

Systeemstatus
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Hiermee kunt u verschillende
scantypen gebruiken om uw
computer en uw vertrouwelijke
gegevens te beschermen.

Met de optie Nu scannen kunt
u de volgende typen scans
uitvoeren:

1 Computerscan

Hiermee kunt u
verschillende
computerscans uitvoeren
waaronder Snelle scan,
Volledige systeemscan en
Aangepaste scan.

1 Norton Power Eraser

Hiermee kunt u Norton
Power Eraser openen.
Wanneer u op de optie
Norton Power Eraser klikt,
opent Norton AntiVirus
Norton Power Eraser.

1 Facebook-prikbord scannen

Hiermee kunt u het
Nieuwsoverzicht op uw
Prikbord van Facebook
periodiek scannen om u te
beschermen tegen
schadelijke koppelingen.

Nu scannen

Hiermee kunt u LiveUpdate
uitvoeren om de nieuwste
virusdefinities en
programma-updates te
downloaden.

Norton AntiVirus gebruikt de
nieuwste virusdefinities van
Symantec-servers om de
nieuwste
beveiligingsbedreigingen te
detecteren en verwijderen.

LiveUpdate
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Hiermee kunt u het venster
Geavanceerd van Norton
AntiVirus openen.

Via het venster Geavanceerd
van Norton AntiVirus kunt u het
volgende doen:

1 Verschillende scans
uitvoeren.

1 Beveiligingsgeschiedenis
weergeven.

1 De in quarantaine
geplaatste items weergeven
in het venster
Beveiligingsgeschiedenis.

1 Norton Insight weergeven
1 De lijst met programma's

weergeven die kwetsbaar
zijn op uw computer en te
weten komen hoe Norton u
beschermt tegen zwakke
punten in programma's.

1 Netwerkbeveiligingskaart
weergeven en configureren.

U kunt bovendien kiezen of u
de beveiligingsfuncties vanuit
dit venster in of uit wilt
schakelen.

Geavanceerd

Wanneer de systeemstatus In gevaar of Aandacht
vereist is, verschijnt in dit gedeelte automatisch de optie
Nu repareren om alle problemen in één keer op te
lossen.
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Met de opties onder aan het hoofdvenster van Norton
AntiVirus kunt u het volgende doen:

Hiermee krijgt u toegang tot
Norton Zone.

Norton Zone biedt een
veilige en eenvoudige
oplossing waarmee u
belangrijke bestanden, zoals
digitale foto's, financiële
documenten,
muziekbestanden en video's,
kunt synchroniseren en
delen. Wanneer u een
bestand synchroniseert
vanaf een van uw apparaten,
krijgt u toegang tot dit
bestand vanaf al uw
apparaten, inclusief
Windows-pc's, Mac's, tablets
en smartphones.

w Norton Zone is
mogelijk niet beschikbaar in
bepaalde versies van Norton
AntiVirus.

Zone
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Hiermee opent u Norton
Management.

Met Norton Management
kunt u uw geïnstalleerde
Norton-producten op al uw
apparaten vanuit één locatie
beheren. Klik op het
pictogram Beheren onder
aan het hoofdvenster om u
voor Norton Management te
registreren of om u daarbij
aan te melden.

Wanneer u op het pictogram
Beheren klikt, ziet u in het
hoofdvenster van Norton
AntiVirus een overzicht van
de voorzieningen die u kunt
gebruiken om uw
Norton-product te beheren.

Klik op de optie Nu beheren
om naar de Norton
Management-website te
gaan. U kunt de
aanmeldingsgegevens van
uw Norton-account
gebruiken om u bij Norton
Management aan te melden.

w Norton Management is
mogelijk niet beschikbaar in
bepaalde versies van Norton
AntiVirus.

Beheren
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Hiermee hebt u toegang tot
Norton Mobile Security.

U kunt Norton Mobile
Security gebruiken op al uw
apparaten met het Android-
en iOS-besturingssysteem.
Wanneer u op het pictogram
Mobiel klikt, geeft het
hoofdvenster een QR-code
(Quick Response) weer voor
de installatie van Norton
Mobile Security. U kunt de
app voor het scannen van
QR-codes op uw Android- of
iOS-toestel gebruiken om de
QR-code te scannen en
Norton Mobile Security te
installeren.

U kunt ook op de koppeling
klikken om naar de website
te gaan waar u Norton
Mobile Security kunt
downloaden.

w Norton Mobile Security
is mogelijk niet beschikbaar
in bepaalde versies van
Norton AntiVirus.

Mobiel
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Hiermee kunt u een Norton
Online Backup-account
aanmaken of de status van
uw online back-ups bekijken.

w Norton Online Backup
is mogelijk niet beschikbaar
in bepaalde versies van
Norton AntiVirus.

Wanneer u op het pictogram
Back-up klikt, wordt in het
hoofdvenster de optie
Aanmelden voor Norton
Online Backup
weergegeven. Norton Online
Backup biedt een veilige
online back-upoplossing die
uw belangrijke gegevens
tegen systeemcrashes,
onbedoelde verwijdering,
virusinfecties en andere
calamiteiten beveiligt. U kunt
uw back-ups vanaf elke
computer met een
internetverbinding oproepen
of herstellen.

Back-up
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Hiermee opent u Norton
Studio.

Norton Studio is een app die
verkrijgbaar is in uw
Windows 8 Apps Store. Met
Norton Studio kunt u uw
Norton-producten en
Norton-productsleutels vanaf
één locatie beheren. U kunt
de beveiligingsstatus van al
uw apparaten bekijken en
beveiligingsproblemen
oplossen met Norton Studio
vanaf elke locatie waar ook
ter wereld. U kunt naar de
Windows 8 App Store gaan
en Norton Studio
downloaden en installeren.

Studio

Uw activerings- of abonnementsstatus verschijnt onder
in het hoofdvenster. U kunt met de optie Nu activeren
een abonnement nemen of uw Norton-product activeren.

In dit venster kunt u ook het CPU-gebruik van het gehele
systeem bekijken, evenals het Norton-specifieke
CPU-gebruik.

Het venster Geavanceerd van Norton AntiVirus
Het Norton AntiVirus-venster Geavanceerd fungeert als
interface voor beveiligingsbeheer. Met behulp van de
opties in dit venster kunt u alle belangrijke beveiligings-
en prestatieproblemen op uw computer aanpakken. De
opties zijn in verschillende deelvensters ondergebracht.
Elk deelvenster bevat de belangrijke functies die u
gemakkelijk vanuit dit venster kunt oproepen of
configureren.
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De deelvensters zijn:

Hier vindt u de belangrijkste
opties voor
computerbeveiliging.

Dit venster bevat verder
koppelingen om uw
computer te scannen, de
geschiedenis van
beveiligingsgebeurtenissen
weer te geven en in
quarantaine geplaatste items
te beheren. U kunt ook het
venster Norton Insight
weergeven en de prestaties
van Norton AntiVirus-scans
verbeteren.

U kunt daarnaast
LiveUpdate uitvoeren. Hier
wordt bovendien
aangegeven of updates zijn
uitgebracht sinds uw
virusdefinities voor het laatst
zijn bijgewerkt.

Computerbeveiliging

Hier vindt u de belangrijkste
opties voor
netwerkbeveiliging.

U kunt via de
Netwerkbeveiligingskaart
-koppeling de
Netwerkbeveiligingskaart
openen.

Netwerkbeveiliging

U kunt de verschillende beveiligingsfuncties bekijken
aan de rechterkant van het venster. Beweeg uw
muisaanwijzer over elke functie voor een kort overzicht
van de functie. U kunt ook opgeven dat u de
beveiligingsstatus van een functie wilt negeren of
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controleren. U kunt kiezen of u de beveiligingsfuncties
vanuit dit venster in of uit wilt schakelen.

U kunt via de koppeling Meer informatie over
Webbeveiliging de Norton Protection Center-website
openen en informatie krijgen over Webbeveiliging.
Daarnaast kunt u via de koppeling Identity Safe online
de Norton Identity Safe-website openen.

Reageren op systeemstatusindicators
Norton AntiVirus geeft de algemene beveiligingsstatus
van de computer weer in de sectie Beveiliging van het
hoofdvenster. Wanneer de systeemstatus aandacht
vereist of risico loopt, kunt u gepaste actie ondernemen
om de Systeemstatus te verbeteren. Uw
computerbeveiliging is gebaseerd op de programma's
die op uw computer zijn geïnstalleerd. Als u uw
beveiligingsstatus wilt verbeteren, moet u ervoor zorgen
dat de geïnstalleerde programma's up-to-date zijn.

De indicator Systeemstatus geeft de volgende
statussen weer:

Hiermee wordt aangegeven dat
uw computer en activiteiten tegen
bedreigingen, risico's en schade
worden beveiligd.

Veilig

Hiermee wordt aangegeven dat
uw computer en activiteiten
aandacht vereisen.

Voer de toepasselijke handeling
uit om uw beveiligingsstatus te
verbeteren.

Aandacht vereist

Hiermee wordt aangegeven dat
uw computer en activiteiten
gevaar lopen.

Onderneem direct actie om uw
beveiligingsstatus te verbeteren.

In gevaar
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U kunt rechtstreeks via het hoofdvenster op de indicators
voor Systeemstatus reageren.

Reageren op systeemstatusindicators via het
hoofdvenster

1 Klik op Nu repareren in het onderste gedeelte van
het Norton AntiVirus-hoofdvenster.

2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

De beveiligingsstatus van een functie controleren
Het Norton AntiVirus-hoofdvenster fungeert als interface
voor beveiligingsbeheer. U kunt via het hoofdvenster
de hoofdfuncties oproepen en de prestaties van uw
computer controleren.

Soms wilt u mogelijk een optie uitschakelen om een
bepaalde reden. Hierdoor wordt de status van uw
systeem gewijzigd in Aandacht of In gevaar. In
dergelijke gevallen kunt u de beveiligingsstatus van een
bepaalde functie negeren om een gezonde status van
het volledige systeem te behouden. Als u
Browserbeveiliging bijvoorbeeld voor een beperkte
periode wilt uitschakelen maar wel wil dat de
systeemstatus Veilig blijft. In dit geval kunt u de
beveiligingsstatus vanBrowserbeveiliging negeren en
vervolgens de optie uitschakelen. Wanneer u de
beveiligingsstatus van een functie negeert, heeft dit
geen gevolgen voor de algehele Systeemstatus.

U kunt de beveiligingsstatus van de functie die
genegeerd is, op elk moment controleren.

U kunt alleen de beveiligingsstatus controleren of
negeren van geselecteerde functies die in het venster
Geavanceerd staan.

De functies zijn:
1 Antivirus
1 Antispyware
1 SONAR-beveiliging
1 Inbraakpreventie
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1 E-mailbeveiliging
1 Browserbeveiliging

De beveiligingsstatus van een functie controleren

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Beweeg uw cursor over de functienaam in het venster
dat verschijnt.

3 In het venster dat verschijnt, voert u een van de
volgende handelingen uit:
1 Als u de beveiligingstatus wilt negeren van een

functie die de algehele conditiebeoordeling van
uw systeem beïnvloedt, klikt u op Negeren.

1 Klik op Controleren om de beveiligingsstatus
van de functie die genegeeerd is, te controleren.

Norton Community Watch
Norton Community Watch helpt bij de identificatie van
nieuwe beveiligingsrisico's door geselecteerde
beveiligings- en toepassingsgegevens ter analyse naar
Symantec te sturen. Symantec beoordeelt deze
gegevens om nieuwe bedreigingen en hun bronnen op
te sporen. Dankzij de gezamenlijke inspanning van
gebruikers van Norton-beveiligingsproducten kan snel
een oplossing voor deze bedreigingen en risico's worden
gevonden. Hiermee worden ook gebruikersbeveiliging
en productfunctionaliteit verbeterd. Daarnaast helpt het
Symantec de uitvoering, planning en efficiëntie van
Norton-specifieke taken en instellingen op uw computer
te analyseren.

De volgende typen gegevens worden door Norton
Community Watch verzameld en verzonden:
1 Geïdentificeerde schadelijke software zoals mobiele

uitvoerbare bestanden en actieve processen
1 Alle URL's van websites die uw product als

frauduleus beschouwt
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1 Alle URL's van websites die u vóór detectie van het
risico hebt bezocht

1 De toepassingen en processen die regelmatig en
tijdens detectie van beveiligingsrisico's op uw
computer worden uitgevoerd

1 Antwoorden die uw computer naar een potentieel
beveiligingsrisico stuurt

1 Algemene systeeminformatie en prestatiekenmerken
van de computer

1 Algemene informatie over uw computer zoals
inactieve tijd, stand-by en instellingen voor de
schermbeveiliging.

Nadat de mogelijke beveiligingsrisico's zijn beoordeeld
aan de hand van de ontvangen gegevens, stuurt
Symantec de informatie terug naar Norton AntiVirus.
De Norton-functies zoals Norton Insight en
Insight-netwerk gebruiken deze informatie om bestanden
en processen die gevaar lopen te identificeren.

Neem deel aan Norton Community Watch-verzendingen
om een waardevolle bijdrage te leveren aan de hele
community die gebruikmaakt van
Norton-beveiligingsproducten. Symantec hanteert een
hoog beveiligingsniveau voor de verzamelde informatie.
Configureer de optie Verzameling van gedetailleerde
foutgegevens onder Norton Community Watch om
het verzenden van gedetailleerde gegevens toe te staan
of te weigeren. U roept de optie Verzameling van
gedetailleerde foutgegevens op door naar het
hoofdvenster van Norton AntiVirus te gaan en
vervolgens op Instellingen > Algemeen > Andere
instellingen > Verzameling van gedetailleerde
foutgegevens te klikken. De gedetailleerde gegevens
kunnen variëren afhankelijk van Norton-specifieke fouten
en onderdelen. U kunt de optie instellen om de
verzendingen van gegevens te beheren.

w Norton Community Watch verzamelt en verzendt alleen
gedetailleerde gegevens over de Norton-specifieke
fouten en onderdelen. Van gebruikers worden geen
persoonlijke gegevens verzameld of bewaard.
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Als u geen lid wordt van Norton Community Watch
wanneer u uw Norton-product installeert, kunt u dit later
alsnog activeren. U roept de optie Norton Community
Watch op door het hoofdvenster van Norton AntiVirus
te openen en vervolgens op Instellingen > Algemeen
> Andere instellingen > Norton Community Watch
te klikken. De gegevens die Norton Community Watch
verzamelt en naar Symantec stuurt, kunt u ook bekijken
in het venster Beveiligingsgeschiedenis.

Norton Bootable Recovery Tool
Norton Bootable Recovery Tool scant uw computer op
virussen, spyware en andere beveiligingsrisico's en
verwijdert deze. Wanneer een van de volgende
symptomen optreedt, is uw computer misschien
geïnfecteerd met een virus:

1 U kunt Norton AntiVirus niet installeren.
1 U kunt de computer niet starten.
1 Uw computer is heel erg traag.

Norton Bootable Recovery Tool is geïntegreerd met
WinPE (Windows Preinstallation Environment). U kunt
Norton Bootable Recovery Tool daarom alleen vanaf
een cd, dvd of USB-station uitvoeren. U moet de Norton
Bootable Recovery Tool -wizard gebruiken om de cd,
de dvd of het USB-station met Norton Bootable
Recovery Tool te maken.

w U kunt Norton Bootable Recovery Tool in WinPE niet
langer dan 72 uur uitvoeren. Als u Norton Bootable
Recovery Tool langer dan 72 uur uitvoert, start uw
computer zonder waarschuwing opnieuw.

Met deze cd of dvd of dit USB-station met Norton
Bootable Recovery Tool kunt u een computer herstellen
die is geïnfecteerd met virussen of andere
beveiligingsbedreigingen. Dit beveiligingsprogramma is
geen vervanging voor continue realtimebeveiliging tegen
de recentste beveiligingsrisico's. Als u uw computer wilt
beveiligen tegen toekomstige infecties, moet u de
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beveiliging van Norton AntiVirus blijven gebruiken die
u eerder hebt aangeschaft.

Norton Bootable Recovery Tool kan de volgende
beveiligingsrisico's detecteren en oplossen:

Programma's die andere
programma's,
opstartsectoren,
partitiesectoren of
documenten infecteren door
zich in dat medium in te
voegen of zich eraan te
bevestigen. De meeste
virussen vermenigvuldigen
zich alleen; vele brengen
ook schade toe.

Virussen

Programma's met een
schadelijke programmacode
die zich voordoen als of
verborgen zijn in
goedaardige programma's,
zoals een spel of
hulpprogramma.

Trojaanse paarden

Hulpmiddelen die door
hackers worden gebruikt om
ongeautoriseerd toegang tot
uw computer te krijgen. Een
hackprogramma zoals een
keystrokelogger volgt en
registreert uw
toetsaanslagen en kan deze
informatie naar de hacker
terugsturen.

Hackprogramma's
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Programma's die systemen
kunnen scannen en
activiteiten kunnen
controleren, en deze
informatie naar andere
computers of locaties in
cyberspace kunnen
doorgeven.

Spyware

Programma's die het leveren
van reclame-inhoud
eenvoudiger maken via hun
eigen venster of via de
interface van een ander
programma.

Adware

Programma's die
systeemactiviteiten volgen,
systeemgegevens
verzamelen of
gebruikersgedrag bijhouden
en deze informatie naar
organisaties van derden
overbrengen. De informatie
die door dergelijke
programma's wordt
verzameld, is niet persoonlijk
identificeerbaar of
vertrouwelijk.
Trackwareprogramma's
worden geïnstalleerd met de
toestemming van de
gebruiker en kunnen ook
deel uitmaken van andere
software die door de
gebruiker wordt
geïnstalleerd.

Trackware
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De Norton Bootable Recovery Tool -wizard
downloaden

Als de installatie van uw Norton-product mislukt, kunt u
de Norton Bootable Recovery Tool -wizard downloaden.
U kunt met deze gebruiksvriendelijke wizard het Norton
Bootable Recovery Tool op een cd, dvd of USB-station
maken. Met het Norton Bootable Recovery Tool kunt u
de computer scannen en eventuele
beveiligingsbedreigingen verwijderen die een
succesvolle installatie in de weg staan.

U kunt de Norton Bootable Recovery Tool -wizard het
beste downloaden en installeren op een computer
waarvoor geen beveiligingsbedreigingen spelen en het
Norton Bootable Recovery Tool maken. Als u het Norton
Bootable Recovery Tool op een geïnfecteerde computer
maakt, is het mogelijk dat de cd, de dvd of het
USB-station voor herstel ook geïnfecteerd raakt.

w Voor gebruik van Norton Bootable Recovery Tool hebt
u de productsleutel nodig van uw Norton-product.

Als u met een proefversie van Norton AntiVirus werkt,
moet u een Norton-account maken om een
productsleutel te ontvangen voor Norton Bootable
Recovery Tool.

U kunt de Norton Bootable Recovery Tool-wizard op
een van de volgende manieren downloaden:

1 Via het menu Start.
1 Vanaf de ondersteuningswebsite van Norton.
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De Norton Bootable Recovery Tool-wizard downloaden
via het menu Start

1 Voer een van de volgende handelingen uit:
1 Klik in Windows XP op Start > Programma's >

Norton AntiVirus > Norton Recovery Tools.
1 Klik in Windows Vista of Windows 7 op Start >

Alle programma's > Norton AntiVirus > Norton
Recovery Tools.

1 In Windows 8 kunt u de Norton Bootable
Recovery Tool-wizard downloaden van de
ondersteuningswebsite van Norton.

2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

De Norton Bootable Recovery Tool-wizard van internet
downloaden

1 Open uw browser en ga naar de volgende URL:
http://www.norton.com/nl/recoverytool

2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Uw productsleutel of vinden
Als u Norton Bootable Recovery Tool wilt gebruiken,
moet u de computer opstarten via een van de volgende
herstelmedia en uw productsleutel van Norton opgeven
wanneer u daar om wordt gevraagd.

1 Norton Bootable Recovery Tool op cd of dvd
1 Norton Bootable Recovery Tool op USB-station

w Als u al één van de volgende Norton-producten op uw
computer hebt geïnstalleerd, hoeft u de productsleutel
voor Norton Bootable Recovery Tool niet in te voeren:

1 Norton Internet Security 2010 of later
1 Norton AntiVirus 2010 of later
1 Norton 360 versie 3.0 of later

w Norton Bootable Recovery Tool heeft geen aparte
productsleutel. Voor gebruik van Norton Bootable
Recovery Tool hebt u de productsleutel nodig van het
Norton-product dat u hebt aangeschaft.
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Norton Bootable Recovery Tool vindt de productsleutel
niet automatisch op een computer met meerdere
besturingssystemen. Als u een computer met meerdere
besturingssystemen gebruikt, moet u de productsleutel
opschrijven voordat u Norton Bootable Recovery Tool
start, en de sleutel invoeren wanneer u daar om wordt
gevraagd.

U kunt uw Norton-productsleutel als volgt vinden:

1 Wanneer u een cd met het Norton-product online of
in een winkel heeft gekocht, staat de
Norton-productsleutel op de achterkant van de
cd-hoes. U kunt zich voor uw productsleutel ook
aanmelden bij uw Norton-account.

1 Wanneer u een Norton-product heeft gedownload
via de online winkel van Norton, staat de
productsleutel in de bevestigingsmail. U kunt de
sleutel ook terugvinden in uw ordergegevens. U kunt
zich voor uw productsleutel ook aanmelden bij uw
Norton-account.

Norton Bootable Recovery Tool aanmaken op een cd
of dvd

Norton Bootable Recovery Tool is geïntegreerd met
WinPE (Windows Preinstallation Environment). U kunt
Norton Bootable Recovery Tool daarom alleen vanaf
een cd, dvd of USB-station uitvoeren. Voordat u de tool
kunt gebruiken, moet u deze op een cd of dvd branden.

w Als u Norton Bootable Recovery Tool op een
opnieuw-beschrijfbare cd of dvd wilt zetten, worden alle
gegevens die op de cd of dvd zijn opgeslagen,
permanent verwijderd. Zorg dat u van alle gegevens
een back-up maakt, voordat u Norton Bootable Recovery
Tool op een opnieuw-beschrijfbare cd of dvd aanmaakt.

Norton Bootable Recovery Tool aanmaken op cd of dvd

1 Open uw cd-lade en plaats een lege cd of dvd.
2 Klik in het hoofdvenster van Norton Bootable

Recovery Tool op Op cd-/dvd-media aanmaken.
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3 Voer in het venster Op cd-/dvd-media aanmaken
een van de volgende handelingen uit:
1 Selecteer het cd-station in de vervolgkeuzelijst

Station opgeven.
1 Wilt u stuurprogramma's toevoegen, klik dan op

Toevoegen naast Stuurprogramma's
toevoegen.

1 Als u de standaardtaal wilt wijzigen, klikt u op
Wijzigen naast Taal opgeven. U kunt de taal
wijzigen in het venster Taal selecteren. Norton
Bootable Recovery Tool wordt standaard in het
Engels gemaakt.

4 Klik op Volgende.
5 Als u Norton Bootable Recovery Tool op een

opnieuw-beschrijfbare cd of dvd wilt zetten, klikt u
ter bevestiging op Ja.

6 Bekijk de resultaten en voer een van de volgende
handelingen uit:
1 Klik op Gereed om Norton Bootable Recovery

Tool te sluiten.
1 Klik op Terug naar hoofdvenster om Norton

Bootable Recovery Tool in andere media aan te
maken of bij te werken.

ISO-bestand van Norton Bootable Recovery Tool
maken

U kunt een ISO-bestand van Norton Bootable Recovery
Tool op uw computer maken. U kunt dit ISO-bestand
op een cd of dvd branden en als een herstel-cd of -dvd
voor een willekeurige computer gebruiken. U kunt dit
ISO-bestand ook gebruiken om naar een willekeurige
virtuele computer te verwijzen als een virtuele cd-rom.

ISO-bestand vanNorton Bootable Recovery Toolmaken

1 Klik in het hoofdvenster van de Norton Bootable
Recovery Tool-wizard op ISO-bestand aanmaken.
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2 Voer in het venster ISO-bestand aanmaken de
volgende handelingen uit:
1 Wilt u het ISO-bestand opslaan op een specifieke

locatie, klik dan op Wijzigen naast Locatie
selecteren.
U kunt naar de maplocatie bladeren en deze
selecteren.

1 Wilt u stuurprogramma's toevoegen, klik dan op
Toevoegen naast Stuurprogramma's
toevoegen.

1 Als u de standaardtaal wilt wijzigen, klikt u op
Wijzigen naast Taal opgeven.
U kunt de taal wijzigen in het venster Taal
selecteren. Norton Bootable Recovery Tool wordt
standaard in het Engels gemaakt.

3 Klik op Volgende.
4 Beoordeel de resultaten en voer een van de volgende

handelingen uit:
1 Klik op Gereed om Norton Bootable Recovery

Tool te sluiten.
1 Klik op Terug naar hoofdvenster om Norton

Bootable Recovery Tool in andere media aan te
maken of bij te werken.

Norton Bootable Recovery Tool op een USB-station
installeren

U kunt Norton Bootable Recovery Tool op een
USB-station installeren en dit gebruiken om Norton
Bootable Recovery Tool op uw computer uit te voeren.

Wanneer u Norton Bootable Recovery Tool op een
USB-station installeert, worden alle gegevens die op dit
USB-station zijn opgeslagen, permanent verwijderd en
wordt het USB-station geformatteerd. Zorg dat u van
alle gegevens een back-up maakt, voordat u Norton
Bootable Recovery Tool op een USB-station installeert.
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Norton Bootable Recovery Tool op een USB-station
installeren

1 Steek het USB-station in de USB-poort van uw
computer.

2 Klik in het hoofdvenster van de Norton Bootable
Recovery Tool-wizard op Op USB-sleutel
aanmaken.

3 Voer in het venster Op USB-sleutel aanmaken de
volgende handelingen uit:
1 Selecteer het USB-station in de vervolgkeuzelijst

Station opgeven.
1 Wilt u stuurprogramma's toevoegen, klik dan op

Toevoegen naast Stuurprogramma's
toevoegen.

1 Als u de standaardtaal wilt wijzigen, klikt u op
Wijzigen naast Taal opgeven.
U kunt de taal wijzigen in het venster Taal
selecteren. Norton Bootable Recovery Tool wordt
standaard in het Engels gemaakt.

4 Klik op Volgende.
5 Klik in het bevestigingsbericht op Ja om uw

USB-station te laten formatteren voordat u Norton
Bootable Recovery Tool daar op installeert.

6 Beoordeel de resultaten en voer een van de volgende
handelingen uit:
1 Klik op Gereed om Norton Bootable Recovery

Tool te sluiten.
1 Klik op Terug naar hoofdvenster om Norton

Bootable Recovery Tool in andere media aan te
maken of bij te werken.

Norton Bootable Recovery Tool-wizard openen
Norton Bootable Recovery Tool is geïntegreerd met
WinPE (Windows Preinstallation Environment). U kunt
Norton Bootable Recovery Tool daarom alleen vanaf
een cd, dvd of USB-station uitvoeren.
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Met behulp van de Norton Bootable Recovery
Tool-wizard kunt u Norton Bootable Recovery Tool
maken. U kunt Norton Bootable Recovery Tool
installeren op een cd, dvd of USB-station. U kunt dit
opslagmedium gebruiken om Norton Bootable Recovery
Tool op uw computer uit te voeren.

Als u een geldige productlicentiesleutel of
activeringscode van Norton hebt, kunt u naar uw
Norton-account gaan en de downloadkoppeling van
Norton Bootable Recovery Tool openen.

Ga naar de volgende URL om uw Norton-account te
openen:

https://account.norton.com

Norton Bootable Recovery Tool -wizard openen

1 Voer een van de volgende handelingen uit:
1 Dubbelklik op het pictogram van de Norton

Bootable Recovery Tool-wizard op uw
bureaublad.

1 Klik in Windows XP, Windows Vista en Windows
7 op Start > Alle programma's > Norton
Bootable Recovery Tool-wizard op de
Windows-taakbalk.

1 In Windows 8 kunt u de Norton Bootable
Recovery Tool-wizard bereiken op de Norton
Support-website.

2 Volg de instructies op het scherm om Norton
Bootable Recovery Tool -wizard te downloaden.

Het Norton Bootable Recovery Tool gebruiken
Als de installatie van uw Norton-product mislukt, kunt u
met het Norton Bootable Recovery Tool eventuele
beveiligingsbedreigingen scannen en verwijderen die
een succesvolle installatie in de weg staan. Als uw
computer geïnfecteerd is en u het
Windows-besturingssysteem niet meer kunt opstarten,
kunt u met het Norton Bootable Recovery Tool
bedreigingen verwijderen en uw computer herstellen.
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Het Norton Bootable Recovery Tool staat op de
product-cd die u hebt aangeschaft. U kunt de product-cd
als opslagmedium voor herstel gebruiken.

Als u dit product als een download hebt gekocht, gaat
u naar de volgende URL om de Norton Bootable
Recovery Tool-wizard te downloaden:

http://www.norton.com/recoverytool_n360

Norton Bootable Recovery Tool downloadt automatisch
de recentste virusdefinities van de Symantec-servers
om deze vervolgens te gebruiken om uw computer te
beveiligen tegen alle soorten virussen en de recenste
beveiligingsbedreigingen. Als DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) is ingeschakeld, worden
virusdefinities automatisch bijgewerkt wanneer uw
computer met internet is verbonden. Zorg daarom dat
u een ethernetverbinding gebruikt om de virusdefinities
bij te werken in Norton Bootable Recovery Tool. U kunt
de virusdefinities van Norton Bootable Recovery Tool
niet bijwerken via een draadloze netwerkverbinding.

Als de virusdefinities zijn verouderd, kan Norton
Bootable Recovery Tool mogelijk niet alle recentste
beveiligingsbedreigingen detecteren en van uw
computer verwijderen.

w Voor gebruik van Norton Bootable Recovery Tool hebt
u de productsleutel nodig van uw Norton-product.

Als u met een proefversie van Norton AntiVirus werkt,
moet u een Norton-account maken om een
productsleutel te ontvangen voor Norton Bootable
Recovery Tool.

Het Norton Bootable Recovery Tool gebruiken

1 Plaats het Norton Bootable Recovery
Tool-herstelmedium.

2 Zet uw computer aan of start deze opnieuw op en
ga naar de BIOS-modus.
U doet dit door op de toets te drukken die op het
scherm wordt weergegeven direct nadat uw computer
is gestart.
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3 Selecteer het herstelmedium waarop u de Norton
Bootable Recovery Tool hebt gemaakt. Druk
vervolgens op Enter.
Als u een UEFI-computer gebruikt, selecteert u het
herstelmedium bij de optie Legacy Boot in plaats
van de optie UEFI Boot.
Het herstelmedium kan de cd, dvd of USB-station
met Norton Bootable Recovery Tool zijn.

4 Lees de Norton-licentieovereenkomst, voer uw
productsleutel in en klik vervolgens op Ik ga
akkoord.
Als u geen QWERTY-toetsenbord gebruikt, selecteert
u de optie Virtueel toetsenbord om uw
productsleutel in te voeren.

5 Klik in het venster Norton Bootable Recovery Tool
op Norton Advanced Recovery Scan.

6 Klik in de sectie Scan op Scan starten.
Wanneer de scan is voltooid, geeft het venster
Scanresultaten het volgende weer:
1 Het totaalaantal gescande bestanden
1 Het totaalaantal gedetecteerde bedreigingen
1 Het totaalaantal opgeloste bedreigingen
1 Het totaalaantal onopgeloste bedreigingen
1 Details van elk van de gedetecteerde

bedreigingen

7 Voer een van de onderstaande handelingen uit in
het venster Scanresultaten:
1 Wanneer u alle bedreigingen die op uw computer

zijn gevonden, wilt verhelpen, selecteert u Stel
alle acties in op Verhelpen.

1 Selecteer Verhelpen of Negeren om voor elke
bedreiging de juiste actie te ondernemen.

8 Klik op Doorgaan.
9 Klik op OK wanneer er een bevestigingsvenster

verschijnt.
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10 In het venster Scanoverzicht controleert u het
scanoverzicht en voert u een van de volgende
handelingen uit.
1 Klik op Gereed.
1 Klik op Opnieuw scannen om nog een scan uit

te voeren.

Virusdefinities bijwerken op een USB-station
Symantec-virusdefinities worden in Norton Bootable
Recovery Tool gebruikt om uw computer te scannen op
de nieuwste beveiligingsbedreigingen. Wanneer u
Norton Bootable Recovery Tool op een USB-station
installeert, worden automatisch de recentste
virusdefinities gedownload en op het USB-station gezet.
U kunt de virusdefinities bijwerken in Norton Bootable
Recovery Tool op een USB-station waarop u de tool
eerder hebt geïnstalleerd.

Norton Bootable Recovery Tool-virusdefinities op een
USB-station bijwerken

1 Sluit uw USB-station met Norton Bootable Recovery
Tool aan op de USB-poort van uw computer.

2 Klik in het hoofdvenster van de Norton Bootable
Recovery Tool-wizard op USB-sleuteldefinities
bijwerken.

3 Selecteer in het venster USB-sleuteldefinities
bijwerken in de vervolgkeuzelijst Station opgeven
het USB-station.

4 Klik op Volgende.
5 Controleer de resultaten en klik op Gereed.

Norton AntiVirus starten via de
opdrachtaanwijzing

Wanneer u via de opdrachtregel werkt (bijvoorbeeld om
programmacode of scripts te schrijven), kunt u Norton
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AntiVirus starten zonder dat u de DOS-omgeving hoeft
te verlaten.

Norton AntiVirus starten via de opdrachtaanwijzing

1 Typ achter de opdrachtregelaanwijzing de map
waarin Norton AntiVirus zich bevindt, en het
uitvoerbare bestand.
1 In de 32-bits versie van Windows bevinden Norton

AntiVirus en het uitvoerbare bestand zich op het
volgende pad:
\Program Files\Norton
AntiVirus\Engine\versie\Uistub.exe
waarbij versie het versienummer van de
geïnstalleerde Norton AntiVirus is.

1 In de 64-bits versie van Windows bevinden Norton
AntiVirus en het uitvoerbare bestand zich op het
volgende pad:
\Program Files (x86)\Norton
AntiVirus\Engine64\version\Uistub.exe
waarbij versie het versienummer van de
geïnstalleerde Norton AntiVirus is.

2 Druk op Enter.

Norton AntiVirus-pictogram
Nadat u Norton AntiVirus hebt geïnstalleerd, wordt in
het systeemvak aan het rechteruiteinde van de
Windows-taakbalk een pictogram weergegeven. Dit
pictogram geeft de huidige status van uw computer aan.

Norton AntiVirus laat u ook via waarschuwingen en
meldingen weten hoe virussen en andere
beveiligingsbedreigingen worden gedetecteerd en
opgelost. Deze waarschuwingen en meldingen
verschijnen boven het systeemvak van uw computer.
In de meeste gevallen kunt u op de koppeling in de
waarschuwing klikken om de details te bekijken en de
problemen op te lossen.
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Het Norton AntiVirus-pictogram geeft de huidige status
van uw computer aan. Het pictogram verander van kleur
wanneer problemen actief worden opgelost. Hetzelfde
gebeurt als er waarschuwingen of meldingen over
dringende kwesties zijn.

Het Norton AntiVirus-pictogram in het systeemvak kan
als volgt worden weergegeven:

Hiermee wordt aangegeven dat
uw computer volledig is
beveiligd.

Pictogram met een
groene badge

Hiermee wordt aangegeven dat
er problemen zijn met de
beveiliging van uw computer,
die uw aandacht vereisen.

Pictogram met een oranje
badge

Hiermee wordt aangegeven dat
er dringende problemen zijn
met de beveiliging van uw
computer, die u onmiddellijk
moet oplossen.

Pictogram met een rode
badge

Hiermee wordt aangegeven dat
uw product is uitgeschakeld

Pictogram met een grijze
badge

Hiermee wordt aangegeven dat
Norton AntiVirus bezig is met
het verhelpen van problemen

Pictogram met een gele
badge

Hiermee wordt aangegeven dat
de functie Stille modus is
ingeschakeld.

Dit pictogram toont ook de
huidige
beveiligingsstatusbadge.

Pictogram met een halve
maan
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Als u met de rechtermuisknop op het Norton
AntiVirus-pictogram klikt, wordt een snelmenu
weergegeven waarin u snel toegang heeft tot een aantal
belangrijke taken van Norton AntiVirus.

Norton AntiVirus-snelmenu
Norton AntiVirus voert achtergrondactiviteiten uit om uw
computer te beveiligen. Het pictogram in het systeemvak
geeft aan dat uw beveiliging up-to-date is. Het pictogram
verandert van kleur als de status wordt gewijzigd.

In het systeemvak kunnen berichten verschijnen waarop
u moet reageren. Zo kunt u worden gevraagd een
venster te openen en een handeling uit te voeren.
Berichten bevatten meestal informatie over huidige
activiteiten en verdwijnen na een paar seconden. U kunt
desgewenst het venster Beveiligingsgeschiedenis
bekijken voor meer informatie.

Via het Norton AntiVirus-pictogram kunt u rechtsklikken
en het snelmenu gebruiken om specifieke Norton
AntiVirus-activiteiten op te roepen. Afhankelijk van de
huidige activiteiten, kunt u het volgende doen:

Hiermee kunt u het Norton
AntiVirus-hoofdvenster openen
om taken te voltooien, de
huidige status te bekijken of
andere functies op te roepen.

Norton AntiVirus openen

Hiermee kunt u een QuickScan
uitvoeren om gebieden van uw
computer te beveiligen die
misschien door een virus zijn
geïnfecteerd.

Voer een snelle scan uit.

Hiermee kunt u LiveUpdate
uitvoeren om te controleren op
definitie- en
programma-updates.

LiveUpdate uitvoeren
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Hiermee kunt u informatie over
de beveiligingsgebeurtenissen
voor alle categorieën bekijken.

Recente geschiedenis
weergeven

Hiermee kunt u uw probleem
gemakkelijk oplossen via
Norton Autofix.

Ondersteuning vragen

Hiermee kunt u Stille modus in-
of uitschakelen.

Stille modus in- of
uitschakelen

Hiermee kunt u Antivirus
Auto-Protect uit- of inschakelen.

Antivirus Auto-Protect
uit- of inschakelen

Hiermee kunt u controleren of
een nieuwe versie van uw
product beschikbaar is.

Deze optie is alleen
beschikbaar als u uw product
hebt geactiveerd en u een actief
abonnement hebt.

Controleren op nieuwe
versie

LiveUpdate
Symantec-producten downloaden regelmatig de
nieuwste definitie- en programma-updates van de
servers van Symantec. De definitie-updates beschermen
uw computer tegen de recentste virussen en onbekende
beveiligingsbedreigingen. Symantec-producten helpen
u deze updates te verkrijgen en installeren via de
LiveUpdate-technologie.

LiveUpdate heeft weinig tijd nodig voor het downloaden
en verwerken van de definitie- en programma-updates.
U kunt de LiveUpdate-sessie op elk moment annuleren.

LiveUpdate haalt deze updates voor uw computer op
via uw internetverbinding. Als uw netwerk proxyservers
gebruikt om verbinding te maken met internet, gebruikt
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LiveUpdate de proxy-instellingen van uw product om de
recentste updates te downloaden. Als u de
proxy-instellingen van uw netwerk wilt configureren,
gaat u naar het hoofdvenster van Norton AntiVirus en
klikt u op Instellingen > Netwerk > Instellingen voor
netwerkbeveiliging > Proxyserver > Configureren.

w Automatische LiveUpdate downloadt de nieuwste
definitie- en programma-updates niet als de optie
Beperken van netwerkgebruik in het venster Mijn
netwerk onder Instellingen is ingesteld op Geen
verkeer. Met Beperken van netwerkgebruik kunt u de
hoeveelheid netwerkbandbreedte bepalen die Norton
AntiVirus kan gebruiken. U moet er daarom voor zorgen
dat de optie Beperken van netwerkgebruik is
ingeschakeld en is ingesteld op Geen limiet of
Economy zodat LiveUpdate juist wordt uitgevoerd.

Het venster Beperken van netwerkgebruik verschijnt
wanneer u LiveUpdate uitvoert en de beleidsoptie is
ingesteld op Geen verkeer of Economy. U kunt het
beleid negeren en de LiveUpdate-taak voltooien.

Programma- en definitie-updates
LiveUpdate verkrijgt programma- en definitie-updates
voor uw computer via uw internetverbinding.

Programma-updates zijn kleine verbeteringen van het
geïnstalleerde product. Een programma-update is niet
hetzelfde als een productupgrade. Een productupgrade
is een nieuwere versie van het volledige product.
Programma-updates worden meestal gemaakt om de
compatibiliteit van het besturingssysteem of de hardware
te verbeteren, een prestatieprobleem op te lossen of
programmafouten te corrigeren. Programma-updates
worden uitgebracht wanneer deze nodig zijn.

w In sommige gevallen moet u na het installeren van een
programma-update de computer opnieuw opstarten.

LiveUpdate automatiseert het download- en
installatieproces voor programma-updates. Het
programma zoekt naar bestanden op een internetsite
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en haalt deze hiervan op, installeert ze en verwijdert
vervolgens de oudere bestanden en gedownloade
definities uit de tijdelijke map, nadat de updates zijn
verwerkt.

Definitie-updates zijn de bestanden waarmee uw
Symantec-producten kunnen worden bijgewerkt met de
nieuwste beveiligingstechnologie. Welke
definitie-updates u ontvangt, hangt af van het product
dat u gebruikt.

Alle Symantec-producten ontvangen de volgende typen
definitie-updates:

Gebruikers van deze
producten ontvangen de
nieuwste virusdefinities
van Symantec waarmee
computers beschermd zijn
tegen alle typen
beveiligingsbedreigingen.

Norton AntiVirus, Norton
AntiVirus Online
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Naast de updates voor
virusdefinities en
beveiligingsrisico's
ontvangen gebruikers van
deze producten updates
voor beveiliging. Voor
producten met
phishingbeveiliging
ontvangen gebruikers
relevante updates.

De updates voor
beveiligingsdefinities
bevatten de nieuwste
vooraf gedefinieerde
firewallregels, de
bijgewerkte lijsten met
toepassingen die toegang
hebben tot internet, en
handtekeningen voor
Inbraakpreventie en
spamdefinitiebestanden
van Symantec. Aan de
hand van deze lijsten
wordt vastgesteld of
onbevoegden zich
toegang tot uw computer
proberen te verschaffen.

Norton Internet Security, Norton
Internet Security Online

Gebruikers van deze
producten ontvangen de
nieuwste virusdefinities
van Symantec waarmee
computers beschermd zijn
tegen alle typen
beveiligingsbedreigingen.

Bovendien ontvangen
gebruikers van deze
producten
spamdefinitiebestanden
en definitie-updates voor
phishingbeveiliging.

Norton 360, Norton 360 Online
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Gebruikers van deze
producten ontvangen de
nieuwste virusdefinities
van Symantec waarmee
computers beschermd zijn
tegen alle typen
beveiligingsbedreigingen.

Bovendien ontvangen
gebruikers van deze
producten
spamdefinitiebestanden
en definitie-updates voor
phishingbeveiliging.

Norton Security Suite, Norton
Business Suite

LiveUpdate uitvoeren
Voer LiveUpdate uit zodra u Norton AntiVirus hebt
geïnstalleerd. Bepaalde Symantec-producten voeren
LiveUpdate automatisch uit om de beveiliging up-to-date
te houden. Als u de optie Automatische LiveUpdate
niet gebruikt, moet u LiveUpdate eenmaal per week
handmatig uitvoeren.

Het product gebruikt streamingtechnologie om de
recentste virusdefinities te downloaden, als aanvulling
op de definitie-updates die door Automatische
LiveUpdate worden gedownload. Deze downloads
worden pulsupdates genoemd. De pulsupdates zijn
lichter en sneller dan Automatische LiveUpdate. Ze
houden uw computer beveiligd tegen de continue
bedreigingen op het world wide web.

Wanneer Pulsupdates is ingeschakeld, controleert
LiveUpdate elke paar minuten op definitie-updates, en
downloadt LiveUpdate de 'gestreamde' virusdefinities.
Pulsupdates beschermen uw computer tegen de
recentste beveiligingsbedreigingen zonder uw
systeemprestaties te beïnvloeden. LiveUpdate vindt alle
gemiste updates en werkt uw computer tijdens de
volledige definitie-updates bij, zelfs als u Pulsupdates
uitschakelt.
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Handmatig op updates controleren
LiveUpdate controleert op updates voor het product dat
op uw computer is geïnstalleerd.

Hiermee wordt uw computer tegen pas ontdekte
bedreigingen beveiligd. LiveUpdate wordt via internet
met de Symantec-server verbonden, en controleert op
updates die dan automatisch worden gedownload en
geïnstalleerd.

De optie Automatische LiveUpdate moet zijn
ingeschakeld om te zorgen dat u over de nieuwste
definitie- en programma-updates beschikt.
Definitie-updates bevatten informatie aan de hand
waarvan het product specifieke virussen of
beveiligingsbedreigingen kan herkennen en melden.
Symantec geeft regelmatig programma-updates uit,
waarmee het product wordt uitgebreid.
Programma-updates worden meestal gemaakt om
programmafouten te corrigeren, om de prestaties van
het programma te verbeteren of om de compatibiliteit
van het besturingssysteem of de hardware uit te breiden.
Nadat u programma-updates hebt geïnstalleerd, ziet u
mogelijk geen verschil in de werking van het product.

Als u geen verbinding met internet hebt, maakt u eerst
een verbinding en voert u vervolgens LiveUpdate uit.
Maakt u via een proxyserver verbinding met internet,
configureer dan de proxy-instellingen en voer vervolgens
LiveUpdate uit. Als u de proxy-instellingen van uw
netwerk wilt configureren, gaat u naar het hoofdvenster
van Norton AntiVirus en klikt u op Instellingen >
Netwerk > Instellingen voor netwerkbeveiliging >
Proxyserver > Configureren.

Wanneer de LiveUpdate-sessie is voltooid, kunt u ook
de koppelingOverzicht weergeven gebruiken voor een
overzicht van de updates die op uw computer zijn
geïnstalleerd.
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Handmatig op updates controleren

1 Klik op LiveUpdate in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.
LiveUpdate maakt een verbinding met de
Symantec-server, controleert op beschikbare
updates, en downloadt en installeert deze vervolgens
automatisch.

2 Klik in het venster LiveUpdate op Run LiveUpdate.
3 Wanneer LiveUpdate is voltooid, klikt u op OK.

Soms moet u na het installeren van een
programma-update de computer opnieuw opstarten.

De beveiliging up-to-date houden
Definitie-updates zijn beschikbaar zolang u een actief
product gebruikt. U kunt op de volgende manieren het
product verkrijgen en uw status behouden:

Bij het product ontvangt u een tijdelijk
abonnement op definitie-updates.
Wanneer dat abonnement bijna is
verlopen, wordt u gevraagd of u het
wilt vernieuwen. Volg de
aanwijzingen op het scherm om uw
abonnement te vernieuwen.

Is uw product verlopen, dan kunt u
geen updates meer ophalen en
worden alle beveiligingsfuncties
uitgeschakeld. Als u uw product niet
verlengt, wordt u niet langer tegen
beveiligingsbedreigingen beschermd.
LiveUpdate blijft ook na de
verloopdatum op updates
controleren, maar u moet uw product
verlengen om alle
beveiligingsfuncties te activeren.

Als u een
abonnementsversie
van een product
hebt gekocht
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Als u uw service niet activeert of uw
abonnement niet verlengt, kunt u
geen updates ophalen en werkt de
software niet meer.

Als u het product als
service hebt
gekocht of als het
zich al op de
computer bevond bij
levering

De productstatus blijft actief zolang
uw beveiligingsservice bij uw
serviceaanbieder actief is.

Als uw beveiligingsservice niet actief
is, kunt u geen enkele update
downloaden en functioneert de
software niet meer.

Als deze service
wordt verleend via
uw
serviceaanbieder

Automatische LiveUpdate in- of uitschakelen
U kunt LiveUpdate automatisch op vastgestelde tijden
op definitie- en productupdates laten controleren door
de optie Automatische LiveUpdate in te schakelen.
Wanneer de optie Automatische LiveUpdate is
ingeschakeld, kunt u LiveUpdate ook handmatig
uitvoeren. Hebt u de optie Automatische LiveUpdate
uitgeschakeld, dan moet u LiveUpdate handmatig
uitvoeren.

w Als u met internet bent verbonden, downloadt
Automatische LiveUpdate elk uur product- en
definitie-updates. Als u een ISDN-router (Integrated
Services Digital Network) hebt die is ingesteld om
automatisch een verbinding met uw internetprovider
(ISP) te maken, kan dit bij elke verbinding tot extra
telefoonkosten leiden. Als u dat niet wilt, kunt u de
automatische verbinding op de ISDN-router uitschakelen
of de optie Automatische LiveUpdate uitschakelen. U
kunt ook aangeven hoeveel bandbreedte Norton
AntiVirus mag gebruiken met behulp van de optie
Beperken van netwerkegebruik.
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Automatische LiveUpdate uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op Updates in het linkerdeelvenster van het
venster Instellingen.

3 Zet in de rij Automatische LiveUpdate de Aan/Uit
-schakelaar op de Uit -positie door deze naar rechts
te schuiven.

4 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.
5 Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor duur in het

dialoogvenster Beveiligingsverzoek hoelang
Automatische LiveUpdate uitgeschakeld moet blijven.
Klik vervolgens op OK.

6 Klik in het venster Instellingen op OK.

Automatische LiveUpdate inschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op Updates in het linkerdeelvenster van het
venster Instellingen.

3 Zet in de rij Automatische LiveUpdate de Aan/Uit
-schakelaar op de Aan -positie door deze naar links
te schuiven.

4 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.
5 Klik op OK.

Updates alleen bij opnieuw opstarten toepassen in-
of uitschakelen

LiveUpdate haalt de nieuwste definitie- en
programma-updates op die uw computer beveiligen
tegen de recentste beveiligingsbedreigingen.
Definitie-updates bevatten informatie aan de hand
waarvan Norton AntiVirus specifieke virussen of
beveiligingsbedreigingen kan herkennen en melden.
Voor bepaalde programma-updates moet het systeem
opnieuw worden opgestart om de update te voltooien.
Via de optie Updates alleen bij opnieuw opstarten
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toepassen kunt u bepalen hoe de programma-updates
worden toegepast.

w De optie Updates alleen bij opnieuw opstarten
toepassen is alleen beschikbaar bij 7 en nieuwere
Windows-versies.

Wanneer u de optie Updates alleen bij opnieuw
opstarten toepassen inschakelt, verschijnen de opties
Nu opnieuw opstarten en Later opnieuw opstarten
in het venster Norton LiveUpdate. Wanneer u op Nu
opnieuw opstarten klikt, wordt uw computer opnieuw
opgestart en worden de programma-updates toegepast.
Klikt u op Later opnieuw opstarten, dan worden de
programma-updates toegepast wanneer u de computer
opnieuw opstart.

Wanneer u de optie Updates alleen bij opnieuw
opstarten toepassen uitschakelt, verschijnt de optie
Nu toepassen in het venster Norton LiveUpdate.
Wanneer u op Nu toepassen klikt, worden de
programma-updates waarvoor het systeem niet opnieuw
moet worden opgestart, onmiddellijk toegepast.
Programma-updates waarvoor dit echter wel vereist is,
worden toegepast wanneer u de computer de volgende
keer opnieuw opstart.

Updates alleen bij opnieuw opstarten toepassen in- of
uitschakelen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Instellingen.

2 Klik in het venster Instellingen in het
linkerdeelvenster op Updates.

3 Voer in de rijUpdates alleen bij opnieuw opstarten
toepassen een van de volgende handelingen uit:
1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar rechts op de Uit

-positie om Updates alleen bij opnieuw
opstarten toepassen uit te schakelen.

1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar links op de Aan
-positie om Updates alleen bij opnieuw
opstarten toepassen in te schakelen.

4 Klik op Toepassen in het venster Instellingen.

62Aan de slag
LiveUpdate



5 Klik op OK.

Pulsupdates
Norton AntiVirus gebruikt streaming-technologie om de
recentste virusdefinities te downloaden, evenals de
definitie-updates die door Automatische LiveUpdate
worden gedownload. Deze downloads worden
pulsupdates genoemd. De pulsupdates zijn lichter en
sneller dan Automatische LiveUpdate. Ze houden uw
computer beveiligd tegen de continue bedreigingen op
internet. Pulsupdates beschermen u tegen de snel
veranderende omgeving van beveiligingsbedreigingen
zonder de computerprestaties te beïnvloeden. Om
voortdurend te beschikken over de meest recente
updates, moet Pulsupdates altijd actief zijn.

Met pulsupdates wordt om de vijf minuten op
definitie-updates gecontroleerd. Als definitie-updates
beschikbaar zijn, zal LiveUpdate de 'gestreamde'
virusdefinities downloaden. Pulsupdates verzorgen de
updates tussen de volledige updates, die Automatische
LiveUpdate elk uur downloadt. Norton AntiVirus voegt
de nieuwe stroom die wordt gedownload, samen met
de updates die het recentst zijn geïnstalleerd. De
pulsupdates bieden aanvullende en snelle beveiliging
tegen de nieuwste bedreigingen tussen de volledige
updates, zonder uw online activiteiten te onderbreken.

LiveUpdate verzamelt alle gemiste updates en werkt
uw computer tijdens de volledige definitie-update bij,
ook al is Pulsupdates niet ingeschakeld.

Pulsupdates in- of uitschakelen

Pulsupdates biedt elke vijf minuten regelmatige, kleine
updates tussen de volledige updates. Zorg ervoor dat
de optie Pulsupdates altijd is ingeschakeld. Deze optie
beveiligt u tegen de recentste bedreigingen zonder uw
systeemprestaties te beïnvloeden of uw online
activiteiten te onderbreken.
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U moet met internet zijn verbonden om de recentste
definitie-updates via Pulsupdates te verkrijgen. U kunt
Pulsupdates alleen in- of uitschakelen als
Automatische LiveUpdate is ingeschakeld.

Pulsupdates in- of uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen in het
linkerdeelvenster op Updates.

3 Voer onder Automatische LiveUpdate in de rij
Pulsupdates een van de volgende handelingen uit:
1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar rechts om deze

op de Uit-positie te zetten en de Pulsupdates uit
te schakelen.

1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar links om deze
op de Aan-positie te zetten en de Pulsupdates in
te schakelen.

4 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.
5 Klik op OK.

Proxy-instellingen voor het netwerk
Een proxyserver regelt toegang tot internet en voorkomt
dat externe computers toegang krijgen tot uw netwerk.
Als u zich op een netwerk bevindt dat via een
proxyserver verbinding maakt met internet, kunt u
proxyserverinstellingen voor Norton AntiVirus opgeven.
In het venster Proxy-instellingen voor netwerk kunt
u de URL voor automatische configuratie, de
proxy-instellingen en de verificatiegegevens invoeren.
Norton AntiVirus gebruikt de proxy-instellingen en
verificatiegegevens om automatisch verbinding met
internet te maken wanneer dat nodig is. LiveUpdate
gebruikt bijvoorbeeld de opgegeven instellingen voor
de proxyserver om updates op te halen. U moet de
details van de proxyserver opgeven om te zorgen dat
LiveUpdate kan worden uitgevoerd.
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In sommige gevallen gebruikt uw netwerk een URL voor
automatische configuratie of een automatisch
configuratiescript om internettoegang te beheren. Als
dit het geval is, moet u de URL van het vereiste
PAC-bestand (Proxy Automatic Configuration) opgeven.
Een PAC-bestand bevat de code die uw browser in staat
stelt de proxy-instellingen voor verschillende websites
op te halen. Het bevat bovendien de woorden die u wilt
filteren of blokkeren wanneer u op internet bent. U kunt
uw browser desgewenst ook automatisch de
proxy-instellingen laten detecteren. Schakel de opties
voor Automatische configuratie uit, als u de
instellingen in het netwerk handmatig wilt wijzigen.
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In het venster Proxy-instellingen voor netwerk kunt
u de volgende opties selecteren:

Hier kunt u de URL voor
automatische configuratie of het
automatisch configuratiescript
opgeven om internettoegang te
beheren.

U kunt kiezen uit de volgende
opties:
1 Instellingen automatisch

detecteren

Uw browser detecteert de
netwerkinstellingen
automatisch.
Schakel de optie uit als u uw
handmatige instellingen voor
netwerkverbindingen niet
wilt overschrijven.

1 Automatisch
configuratiescript gebruiken

Uw browser gebruikt de
URL voor automatische
configuratie of het
automatisch
configuratiescript om
internettoegang te beheren.
Gebruik het vak URL om de
HTTP URL of de HTTPS
URL op te geven.

Automatische
configuratie
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Hier kunt u details opgeven
over uw proxy-instellingen.

Schakel onder
Proxy-instellingen Proxyserver
gebruiken voor
HTTP-verbindingen in en ga als
volgt te werk:

1 Typ in het vak Adres de URL
of het IP-adres van uw
proxyserver.

1 Typ in het vak Poort het
poortnummer van uw
proxyserver.
U kunt een waarde opgeven
van 1 tot 65535.

Proxy-instellingen

Hiermee kunt u een verbinding
met internet maken via een
server die verificatie vereist.
Schakel het selectievakje Ik heb
rechten nodig om via mijn
firewall of proxyserver een
verbinding te maken in om de
vakken Gebruikersnaam en
Wachtwoord te activeren.

Typ de verificatiedetails in de
vakken Gebruikersnaam en
Wachtwoord.

Verificatie

Proxy-instellingen voor netwerk configureren
Wanneer u via een proxyserver een verbinding met
internet maakt, moet u de details van de proxyserver
opgeven. Via het venster Proxy-instellingen voor
netwerk kunt u instellingen voor automatische
configuratie invoeren, evenals proxy-instellingen en
verficatie-instellingen voor de proxyserver. Met de
Proxy-instellingen voor netwerk kunt u verbinding maken
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met internet terwijl u taken uitvoert, zoals het activeren
van het product of het openen van ondersteuningsopties.

Proxy-instellingen voor netwerk configureren

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik op Instellingen voor netwerkbeveiliging in het
linkerdeelvenster.

4 Klik in de rij Proxyserver op Configureren.
5 In het venster Proxy-instellingen voor netwerk

doet u het volgende:
1 Als u wilt dat uw browser de instellingen van de

netwerkverbinding automatisch detecteert,
selecteert u Instellingen automatisch
detecteren onder Automatische configuratie.

1 Als de proxyserver een URL voor automatische
configuratie vereist, selecteert u Automatisch
configuratiescript gebruiken onder
Automatische configuratie. Typ de URL van
het PAC-bestand in het vak URL.

1 Als uw netwerk gebruikmaakt van een
proxyserver, selecteert uProxyserver gebruiken
voor HTTP-verbindingen onder
Proxy-instellingen. Typ in het vakAdres de URL
of het IP-adres van de proxyserver, en in het vak
Poort het poortnummer van de proxyserver. U
kunt een waarde opgeven van 1 tot 65535.

1 Als uw proxyserver een gebruikersnaam en
wachtwoord vereist, selecteert u Ik heb rechten
nodig om via mijn firewall of proxyserver een
verbinding te maken onder Verificatie. Typ de
gebruikersnaam in het vak Gebruikersnaam en
het wachtwoord in het vak Wachtwoord.

6 Klik op Toepassen in het vensterProxy-instellingen
voor netwerk.
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Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

1 Systeeminformatie

Systeeminformatie
Norton AntiVirus biedt doorlopende bewaking van uw
systeem om problemen te voorkomen en te zorgen dat
het efficiënt blijft werken. Norton AntiVirus scant continu
de belangrijkste gebieden van uw computer, inclusief
geheugen, registersleutels en actieve processen. Het
programma controleert de belangrijkste activiteiten zoals
algemene bestandsbewerkingen, netwerkverkeer en
websurfen. Daarnaast zorgt Norton AntiVirus dat de
activiteiten die het op uw computer uitvoert, geen
nadelige invloed hebben op de algehele prestaties van
uw computer.

Systeeminformatie biedt u een centrale locatie waarin
u de activiteiten die op uw systeem worden uitgevoerd,
kunt bekijken en controleren. Systeeminformatie geeft
dergelijke informatie weer in het venster Prestaties.

U kunt het venster Prestaties gebruiken voor het
volgende:
1 Het bekijken van een maandelijkse geschiedenis

van de belangrijkste activiteiten die u hebt uitgevoerd
of die in de laatste drie maanden hebben
plaatsgevonden.
De gebeurtenissengrafiek die boven in het venster
verschijnt, biedt een grafische weergave van

2
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belangrijke systeemactiviteiten. De activiteiten
bestaan uit programmainstallaties,
programmadownloads, schijfoptimalisaties,
bedreigingsdetecties, prestatiewaarschuwingen en
Snelle scans.
De grafiek geeft de activiteiten als een pictogram of
streep weer, en de beschrijving van elk pictogram
of elke streep wordt onder aan de grafiek
weergegeven. Het pop-upvenster dat verschijnt
wanneer u de muisaanwijzer over een pictogram
beweegt, biedt u informatie over de activiteit. De
koppeling in het pop-upvenster Details weergeven
biedt u extra informatie over de activiteit in het
venster Beveiligingsgeschiedenis. U kunt de tabs
boven aan de grafiek gebruiken om gegevens te
verkrijgen over de huidige maand en de afgelopen
twee maanden.

1 De bestanden op uw computer opnieuw ordenen.
Met optimalisatie wordt de bruikbare vrije ruimte op
de schijf gemaximaliseerd door bestanden op basis
van hun gebruik te groeperen. Met de optie
Optimalisatie boven aan de Gebeurtenissengrafiek
kunt u uw systeem defragmenteren.

1 De invloed van Norton AntiVirus op de prestaties
van uw computer bekijken en analyseren.
De prestatiegrafiek die onder in het venster
verschijnt, biedt een grafische weergave van uw
CPU- en geheugengebruik. Het tabblad CPU toont
een grafiek die het CPU-gebruik van het volledige
systeem en dat van Norton weergeeft. Wanneer u
op een willekeurige plaats op de CPU-grafiek en
geheugengrafiek klikt, ziet u in Norton AntiVirus een
lijst met de processen die op dat moment de meeste
systeembronnen gebruiken. Het geeft ook het
percentueel gebruik voor elk proces weer. U kunt op
een proces in de lijst klikken om meer informatie te
krijgen over het proces in het venster
Bestandsinformatie. Het tabblad Geheugen toont
een grafiek die het algehele geheugengebruik en
dat voor Norton weergeeft. U kunt een van de opties
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voor Zoomen selecteren om de grafiekweergave te
vergroten, of om historische gegevens voor de
grafieken op te halen.

1 De details bekijken van Norton-taken die momenteel
op de achtergrond worden uitgevoerd.
In het venster Norton-taken wordt informatie
weergegeven, zoals de tijdstempel en de duur en
status van de achtergrondtaken. Deze informatie
omvat ook het type vermogen dat de taak nodig heeft
om uitgevoerd te worden en of een taak tijdens
inactiviteit wordt uitgevoerd. U kunt verschillende
energiebronnen voor de achtergrondtaken
selecteren. U kunt een taak die op de achtergrond
wordt uitgevoerd, op elk moment starten of stoppen.

1 De details van de Bestanden die aandacht vereisen.
Het venster Norton Insight biedt meer informatie
over het vertrouwensniveau, gangbaarheid,
resourcegebruik en stabiliteitsclassificaties voor de
Bestanden die aandacht vereisen.

U kunt de optie Prestatiecontrole gebruiken om de
prestaties van uw computer te controleren. Ga voor de
optie Prestatiecontrole naar het hoofdvenster van
Norton AntiVirus en klik op Instellingen > Algemeen
> Prestatiecontrole > Prestatiecontrole.

Het venster Prestaties openen
System Insight biedt een centrale locatie waar u uw
systeemactiviteiten kunt weergeven en controleren.
System Insight geeft dergelijke informatie weer in het
venster Prestaties. U kunt het venster Prestaties
openen om details weer te geven over de belangrijkste
systeemactiviteiten, het CPU-gebruik, het
geheugengebruik en Norton-taken die op de achtergrond
worden uitgevoerd. U kunt ook informatie over Norton
Insight bekijken en uw opstartvolume defragmenteren.

Het venster Prestaties openen

4 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Prestaties.
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Controle van systeemactiviteiten
System Insight biedt informatie over belangrijke
systeemactiviteiten die u hebt uitgevoerd of die in de
afgelopen drie maanden hebben plaatsgevonden.
System Insight geeft deze informatie weer in het venster
Prestaties. De gebeurtenissengrafiek boven aan het
venster Prestaties geeft elke activiteit als pictogram of
streep weer. De beschrijving van elk pictogram of streep
staat onder aan de grafiek. U kunt de tabs boven aan
de grafiek gebruiken om informatie te verkrijgen over
de huidige maand en de afgelopen twee maanden. De
activiteiten bestaan uit:

Hier worden de gegevens
weergegeven van de
installatie-activiteiten die u in de
afgelopen drie maanden op uw
systeem hebt uitgevoerd.

Deze gegevens bestaan uit: het
programma dat u hebt
geïnstalleerd, de datum waarop
het programma is geïnstalleerd
en het totaalaantal installaties
op die datum.

Installaties
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Hier worden de gegevens
weergegeven van de
downloadactiviteiten die u in de
afgelopen drie maanden op uw
systeem hebt uitgevoerd.

Deze gegevens bestaan uit: de
datum waarop u een bestand
hebt gedownload en het
totaalaantal downloads op die
datum. U kunt op de
bestandsnaamkoppeling klikken
om aanvullende details weer te
geven over het gedownloade
bestand, zoals het Download
Insight-rapport, de
bestandsnaam, het
reputatieniveau en de
aanbevolen actie.

Downloads

Hiermee worden de
optimalisatie-activiteiten
weergegeven die u in de
afgelopen drie maanden op uw
systeem hebt uitgevoerd.

Geoptimaliseerd
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Hier worden de gegevens
weergegeven van de activiteiten
voor bedreigingsdetectie die
Norton AntiVirus in de
afgelopen drie maanden op uw
systeem heeft uitgevoerd.

Deze gegevens bestaan uit: de
datum waarop Norton AntiVirus
een bedreiging heeft
gedetecteerd en het
totaalaantal bedreigingen dat
Norton AntiVirus op die datum
heeft gedetecteerd. De
koppeling Details weergeven
biedt extra informatie over het
risico, zoals de risicogevolgen
en de oorsprong van het risico.
De gegevens bevatten ook de
actie die een bedreiging op uw
systeem heeft uitgevoerd en de
actie die door Symantec wordt
aanbevolen om deze bedreiging
op te lossen.

Detecties

Hier vindt u de gegevens van
de prestatiewaarschuwingen die
Norton AntiVirus in de laatste
drie maanden heeft
weergegeven.

Gegevens zijn onder andere de
datum waarop is gecontroleerd
en het aantal
prestatiewaarschuwingen dat is
gegenereerd. De koppeling
Details bekijken biedt
aanvullende gegevens over
prestatie-activiteiten,
programmanaam,
programmalocatie en gebruik
van systeemresources.

Waarschuwingen
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Hier worden gegevens over de
QuickScans weergegeven die
Norton AntiVirus in de
afgelopen drie maanden op uw
systeem heeft uitgevoerd.

De gegevens omvatten ook de
datum waarop een QuickScan
is uitgevoerd en het aantal
QuickScans dat op deze datum
is uitgevoerd. De koppeling
Details weergeven biedt extra
informatie, zoals de scantijd, het
totale aantal gescande items,
het totale aantal gedetecteerde
risico's, het totale aantal
opgeloste risico's en de
aanbevolen actie.

QuickScans

Informatie over uw systeemactiviteiten weergeven

Dankzij Systeeminformatie kunt u in het venster
Prestaties gegevens bekijken van de
systeemactiviteiten die u hebt uitgevoerd of die in de
afgelopen drie maanden hebben plaatsgevonden. De
activiteiten bestaan uit programmainstallaties,
programmadownloads, schijfoptimalisaties,
bedreigingsdetecties, prestatiewaarschuwingen of Snelle
scans.

U kunt de tabs boven aan de gebeurtenissengrafiek
gebruiken om informatie te verkrijgen over de huidige
maand en de afgelopen twee maanden. De
gebeurtenissengrafiek boven aan het vensterPrestaties
geeft elke activiteit als pictogram of streep weer. De
beschrijving van elk pictogram en elke streep staat onder
aan de grafiek. Het pop-upvenster dat verschijnt
wanneer u de muisaanwijzer over een pictogram
beweegt, biedt u informatie over de activiteit. De
gegevens bestaan uit de datum waarop een activiteit is
uitgevoerd en het aantal activiteiten dat u op deze datum
hebt uitgevoerd. De koppeling Details bekijken biedt
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extra informatie over de activiteit in het venster
Beveiligingsgeschiedenis.

Informatie over uw systeemactiviteiten weergeven

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Prestaties.

2 Klik boven aan de gebeurtenissengrafiek op de tab
van een maand in het venster Prestaties om de
informatie te bekijken.

3 Beweeg de muisaanwijzer over het pictogram of de
streep in de gebeurtenissengrafiek voor een activiteit.

4 In het pop-upvenster dat verschijnt kunt u de details
van de activiteit bekijken.

5 Als de optie Details weergeven in het
pop-upvenster verschijnt, klikt u hierop om extra
details weer te geven in het venster
Beveiligingsgeschiedenis.

Over prestatiewaarschuwingen
Norton AntiVirus controleert de prestaties van uw
systeem. Wanneer een programma of proces ineens
intensiever gebruik maakt van systeembronnen, krijgt
u hierover prestatiewaarschuwingen.
Prestatiewaarschuwingen werken alleen wanneer de
opties Prestatiecontrole en Prestatiewaarschuwing
zijn ingeschakeld.

Prestatiewaarschuwing waarschuwt u met informatie
over de programmanaam en resources die het
programma excessief gebruikt. Via de koppelingDetails
en instellingen in het prestatiebericht kunt u
aanvullende details over het resourcegebruik van het
programma bekijken. Het venster Bestandsinformatie
wordt geopend en toont de reputatiegegevens, de
herkomst van het bestand, de proces-id en een lijst met
het volledige resourcegebruik van het programma. In
het venster File Insight kunt u het programma van
controle uitsluiten. U kunt de optie Instellingen in het
venster File Insight gebruiken om de optie
Prestatiewaarschuwing uit te schakelen.
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w Prestatiewaarschuwingen worden niet weergegeven
wanneer uw computer inactief is of zich in Stille modus
bevindt.

Voor elke systeemresource, zoals CPU, geheugen en
harde schijf, is een drempel voor resourcegebruik
gedefinieerd. Wanneer het resourcegebruik van een
programma de opgegeven drempel overschrijdt, geeft
Norton AntiVirus een prestatiewaarschuwing weer.

U kunt de optie Profiel resourcedrempel voor
waarschuwingen gebruiken om de drempellimiet te
configureren. Als u de optie Profiel Resourcedrempel
voor waarschuwingen wilt oproepen, gaat u naar het
hoofdvenster van Norton AntiVirus en klikt u op
Instellingen > Algemeen > Prestatiecontrole > Profiel
Resourcedrempel voor waarschuwingen.

Met de Norton AntiVirus optie Resourceprofiel Laag
gebruiken voor batterijvermogen kunt u het
drempelprofiel voor resources automatisch op laag
zetten wanneer uw computer op batterijvermogen werkt.

U kunt de optieWaarschuwing voor intensief gebruik
gebruiken om Norton AntiVirus te configureren zodat u
wordt gewaarschuwd bij intensief gebruik van CPU,
geheugen, schijven en ingangen.

Daarnaast kunt u programma's toevoegen aan de lijst
met uitgesloten programma's via de optieUitgesloten
programma's. Voegt u een programma aan de lijst
Uitgesloten programma's toe, dan geeft Norton
AntiVirus geen waarschuwing weer wanneer het
programma de drempel voor resourcegebruik
overschrijdt.

Onder de categorie Prestatiewaarschuwing in het
venster Beveiligingsgeschiedenis kunt u alle
logboeken bekijken die betrekking hebben op prestaties.

Prestatiewaarschuwingen configureren

Gebruik de optie Prestatiewaarschuwing om
prestatiewaarschuwingen te ontvangen wanneer een
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programma of proces ineens intensiever gebruikmaakt
van systeemresources.

U kunt de volgende opties gebruiken om
prestatiewaarschuwingen te configureren:

Hiermee worden
prestatiewaarschuwingen
uitgeschakeld.

Selecteer deze optie als u
geen
prestatiewaarschuwingen
van Norton AntiVirus wilt
ontvangen.

Uit

Hiermee worden
prestatiewaarschuwingen
ingeschakeld.

Selecteer deze optie als
Norton AntiVirus
prestatiewaarschuwingen
moet weergeven wanneer
een programma of proces de
drempel voor het gebruik
van systeembronnen
overschrijdt.

De optie
Prestatiewaarschuwing is
standaard ingeschakeld.

Aan
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Hiermee wordt het gebruik
van systeemresources
gecontroleerd en vastgelegd.

Selecteer deze optie als
Norton AntiVirus alleen het
gebruik van
systeemresources moet
controleren van elk
programma of proces dat op
uw computer wordt
uitgevoerd.

Wanneer een programma of
proces de drempel voor het
gebruik van
systeemresources
overschrijdt, legt Norton
AntiVirus deze details vast
in het venster
Beveiligingsgeschiedenis.
Onder de categorie
Prestatiewaarschuwing in
het venster
Beveiligingsgeschiedenis
kunt u details bekijken die
betrekking hebben op
prestatiewaarschuwingen.

Alleen logboekvermelding

Prestatiewaarschuwingen configureren

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Prestatiecontrole.
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4 Voer een van de volgende handelingen uit in de rij
Prestatiewaarschuwing onder Prestatiecontrole
:
1 Zet de schakelaar Prestatiewaarschuwing op

Uit om prestatiewaarschuwingen uit te schakelen.
1 Zet de schakelaar Prestatiewaarschuwing op

Aan om prestatiewaarschuwingen in te
schakelen.

1 Zet de schakelaar Prestatiewaarschuwing op
Alleen logboekvermelding om
prestatiewaarschuwingen te onderdrukken.

5 Voer een van de volgende handelingen uit onder
Waarschuwing voor intensief gebruik van :
1 Als Norton AntiVirus het CPU-gebruik moet

controleren, zet u de schakelaar CPU op Aan
door deze naar links te schuiven.

1 Als Norton AntiVirus het geheugengebruik moet
controleren, zet u de schakelaar Geheugen op
Aan door deze naar links te schuiven.

1 Als Norton AntiVirus het schijfgebruik moet
controleren, zet u de schakelaar Schijf op Aan
door deze naar links te schuiven.

1 Als Norton AntiVirus het ingangenaantal moet
controleren, zet u de schakelaar Ingangen op
Aan door deze naar links te schuiven. Deze optie
is standaard uitgeschakeld.

6 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Het profiel van de resourcedrempel configureren

De drempel voor de systeembronnen bepaalt wanneer
Norton AntiVirus prestatiewaarschuwingen weergeeft.
Wanneer het gebruik van systeembronnen van een
specifiek programma de opgegeven drempel
overschrijdt, geeft Norton AntiVirus een
prestatiewaarschuwing weer.
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Het profiel van de resourcedrempel configureren

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Prestatiecontrole.
4 Selecteer een van de volgende opties in de rij Profiel

Resourcedrempel voor waarschuwingen onder
Prestatiecontrole :

Hiermee wordt een lage
drempel voor
waarschuwingen ingesteld.

Het is raadzaam deze optie
te selecteren wanneer uw
computer de accu gebruikt.

Laag

Hiermee wordt een
gemiddelde drempel voor
waarschuwingen ingesteld.

De drempel is standaard op
gemiddeld ingesteld.

Gemiddeld

Hiermee wordt een hoge
drempel voor
waarschuwingen ingesteld.

Het is raadzaam deze optie
te selecteren wanneer uw
computer taken uitvoert die
veel systeembronnen
vereisen.

Hoog

5 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

81Uw systeemprestaties bewaken
Systeeminformatie



De optie Profiel Lage bron gebruiken voor batterijvermogen in-
of uitschakelen

Wanneer uw computer op batterijvermogen werkt, is
het belangrijk dat alle actieve softwareprogramma's zo
min mogelijk resources gebruiken. Verlaging van het
resourcegebruik betekent dat de accu van uw computer
langer meegaat en het energieverbruik daalt.

U kunt een profiel met een lage drempel instellen om
te garanderen dat alle programma's zo min mogelijk
resources gebruiken. Wanneer het resourcegebruik van
een programma of proces de lage drempel overschrijdt,
geeft Norton AntiVirus een prestatiewaarschuwing weer.
U kunt het programma of het proces handmatig sluiten
om de resources vrij te maken.

Als de optie Resourceprofiel Laag gebruiken voor
batterijvermogen is ingeschakeld, wijzigt Norton
AntiVirus het drempelprofiel automatisch in laag wanneer
uw computer op batterijvermogen werkt. Deze optie is
standaard ingeschakeld.

w Het is raadzaam de optie Profiel Lage bron gebruiken
voor batterijvermogen ingeschakeld te laten.

De optie Resourceprofiel Laag gebruiken voor
batterijvermogen uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Prestatiecontrole.
4 Versleep onder Prestatiecontrole in de rij Profiel

Lage bron gebruiken voor batterijvermogen de
schuifregelaar Aan/Uit naar rechts naar de positie
Uit.

5 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
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De optie Resourceprofiel Laag gebruiken voor
batterijvermogen inschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Prestatiecontrole.
4 Zet onder Prestatiecontrole in de rij Profiel Lage

bron gebruiken voor batterijvermogen deAan/Uit
-schakelaar op de Aan -positie door deze naar links
te schuiven.

5 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Programma's uitsluiten van prestatiewaarschuwingen

U kunt in Norton AntiVirus programma's uitsluiten van
prestatiewaarschuwingen. U kunt programma's die veel
CPU, geheugen, of schijfruimte gebruiken aan de lijst
Uitgesloten programma's toevoegen. Voegt u een
programma aan de lijst Uitgesloten programma's toe,
dan geeft Norton AntiVirus geen waarschuwing weer
wanneer het programma de drempel voor
resourcegebruik overschrijdt.

Eenprogrammauitsluitenvanprestatiewaarschuwingen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Prestatiecontrole.
4 Klik op Configureren in de rij Uitgesloten

programma's onder Prestatiecontrole.
5 Klik in het venster Uitgesloten programma's op

Toevoegen.
6 In het venster Programma selecteren gaat u naar

het uitvoerbare bestand voor het programma dat u
wilt toevoegen.

7 Klik op Openen.
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8 Klik in het venster Uitgesloten programma's op
Toepassen.

9 Klik op OK.
10 Klik op Toepassen in het venster Instellingen.
11 Klik op OK.

Programma's uit Uitgesloten programma's verwijderen

In het venster Uitgesloten programma's staan alle
programma's die van prestatiewaarschuwingen zijn
uitgesloten. U kunt een programma dat u al aan het
venster Uitgesloten programma's hebt toegevoegd,
desgewenst verwijderen. Verwijdert u een programma,
dan verschijnt dit voortaan in de prestatiewaarschuwing
wanneer het de drempel voor resourcegebruik
overschrijdt.

Een programmauit Programma's uitsluiten verwijderen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Prestatiecontrole.
4 Klik op Configureren in de rij Uitgesloten

programma's onder Prestatiecontrole.
5 Selecteer het programma dat u wilt verwijderen in

het venster Uitgesloten programma's en klik op
Verwijderen.
Klik op Alles verwijderen om alle beschikbare
programma's in het venster Programma's uitsluiten
te verwijderen.

6 Klik in het venster Uitgesloten programma's op
Toepassen.

7 Klik op OK.
8 Klik op OK in het venster Instellingen.

CPU-grafiek en geheugengrafiek
Norton AntiVirus controleert het CPU- en
geheugengebruik van het gehele systeem, evenals het
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Norton-specifieke CPU- en geheugengebruik. Norton
AntiVirus toont de details in de CPU-grafiek en de
geheugengrafiek. De CPU-grafiek en geheugengrafiek
zijn realtime grafieken van het CPU- en
geheugengebruik.

De grafieken tonen een prestatietijd voor de laatste 90
minuten of voor de tijd die verstreken is sinds het
opstarten van uw computer. De informatie in de
grafieken wordt elke 15 seconden bijgewerkt. De
grafieken lopen van rechts naar links en de meest
recente gegevens verschijnen aan het rechteruiteinde
van de grafiek. Het blauwe patroon in de grafieken geeft
het algehele systeemgebruik weer, en het gele patroon
het Norton-specifieke gebruik. De grijze blokken met
het label Niet actief geven de inactieve periode van uw
computer weer. De grijze blokken geven de periode
weer dat de status van de computer uit, in slaapstand
of afgemeld was.

De grafiek toont een standaardprestatietijd van 90
minuten. U kunt de optie Zoomen gebruiken om een
deel van de grafiek te specificeren waarin u
geïnteresseerd bent. U kunt een optie voor Zoomen
selecteren om de grafiekweergave te vergroten, of om
historische gegevens voor de grafieken op te halen. Als
u bijvoorbeeld de optie 10min selecteert, toont Norton
AntiVirus de laatste 10 minuten van de CPU- of
geheugengrafiek in de vergrote weergave. Als u de optie
1D selecteert, toont Norton AntiVirus historische
gegevens van de laatste dag.

Wanneer u op een willekeurige plaats op de CPU- of
geheugengrafiek klikt, ziet u in Norton AntiVirus een lijst
met de processen die op dat moment de meeste
systeembronnen gebruiken. Het geeft ook het
percentueel gebruik voor elk proces weer. U kunt op
een proces in de lijst klikken om meer informatie te
krijgen in het venster Bestandsinformatie.

In het vensterBestandsinformatiewordt onder andere
de volgende informatie over het proces weergegeven:
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1 De bestandsnaam, het versienummer, de digitale
handtekening en de datum waarop het proces is
geïnstalleerd.

1 De datum waarop het proces voor het laatst is
gebruikt en of het om een opstartbestand gaat.

1 De stabiliteitsgegevens.
1 Het vertrouwensniveau.
1 Details over het resourcegebruik.
1 De acties die het proces op uw systeem uitvoert.

In het venster Bestandsinformatie worden verder de
CPU-grafiek en het resourcegebruik weergegeven voor
de actieve processen. In de grafiek wordt de analyse
van het CPU-gebruik van het algehele systeem en het
CPU-gebruik van het proces getoond.

CPU-grafiek en geheugengrafiek bekijken

Norton AntiVirus controleert het CPU- en
geheugengebruik van het gehele systeem, evenals het
Norton-specifieke CPU- en geheugengebruik. De tabs
CPU enGeheugen boven aan de prestatiegrafiek geven
respectievelijk de CPU-grafiek en de geheugengrafiek
weer.

Met de opties voor Zoomen kunt u een vergrote
weergave van de CPU-grafiek en de geheugengrafiek
verkrijgen. Als u bijvoorbeeld de optie 10min selecteert,
toont Norton AntiVirus de laatste 10 minuten van de
CPU- of geheugengrafiek in de vergrote weergave. Als
u de optie 1W selecteert, toont Norton AntiVirus de CPU-
en geheugengrafiek voor de afgelopen week.

w Standaard geven de grafieken de prestatietijden voor
de laatste 90 minuten weer.

CPU- en geheugengrafiek bekijken

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Prestaties.
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2 Voer een van de volgende handelingen uit in het
venster Prestaties :
1 Klik op de tab CPU als u de CPU-grafiek wilt

weergeven.
1 Klik op de tab Geheugen als u de

geheugengrafiek wilt weergeven.
1 Klik op 10 min, 30 min, 1D, 1W, of 1M naast de

optie Zoomen de grafiek te vergroten of
verkleinen.

Historische gegevens over CPU- en geheugengebruik oproepen

De opties voor Zoomen verschaffen u ook de historische
gegevens van de CPU- en geheugengrafiek. Als u
bijvoorbeeld de optie 1D selecteert, ziet u in Norton
AntiVirus de gegevens van de CPU-grafiek of
geheugengrafiek voor de afgelopen dag.

Historische gegevens over CPU- of geheugengebruik
bekijken

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Prestaties.

2 Voer een van de volgende handelingen uit in het
venster Prestaties :
1 Klik op de tab CPU als u de CPU-grafiek wilt

weergeven.
1 Klik op de tab Geheugen als u de

geheugengrafiek wilt weergeven.

3 Voer een van de volgende handelingen uit:
1 Klik op 1D als u historische gegevens van de

afgelopen dag wilt bekijken.
1 Klik op 1W als u historische gegevens van de

afgelopen week wilt bekijken.
1 Klik op 1M als u historische gegevens van de

afgelopen maand wilt bekijken.
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Resource-belastende processen identificeren

Als u op een willekeurige plaats op de CPU- of
geheugengrafiek klikt, ziet u een lijst met de drie
processen die op dat moment de meeste
systeembronnen gebruiken. U kunt op een proces in de
lijst klikken om meer informatie te krijgen over het proces
in het venster Bestandsinformatie.

CPU-belastende processen identificeren

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Prestaties.

2 Voer een van de volgende handelingen uit in het
venster Prestaties :
1 Klik op de tab CPU als u de CPU-grafiek wilt

weergeven.
1 Klik op de tab Geheugen als u de

geheugengrafiek wilt weergeven.

3 Klik op een willekeurige plaats op de grafiek om een
lijst met resource-belastende processen weer te
geven.

4 Klik op de naam van een proces als u aanvullende
informatie over dat proces wilt zien in het venster
File Insight.

Optimalisatie
De opslagruimte op een schijf is verdeeld in afzonderlijke
eenheden. Deze eenheden worden clusters genoemd.
Wanneer bestanden naar de schijf worden geschreven,
worden ze opgedeeld in stukjes ter grootte van een
cluster. Als alle delen van een bestand zich in
aansluitende of aangrenzende clusters bevinden, kan
het bestand snel worden geopend.

Op de vaste schijf van de computer worden alle
bestanden, toepassingen en het
Windows-besturingssysteem bewaard. De stukjes
informatie waaruit uw bestanden bestaan, worden
mettertijd over de schijf verspreid. Dit proces wordt
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fragmentatie genoemd. Hoe vaker u uw computer
gebruikt, des te gefragmenteerder de vaste schijf wordt.

Wanneer u een gefragmenteerd bestand opent, werkt
de schijf trager. De stationskop moet namelijk alle
fragmenten van het bestand opzoeken, laden, opslaan
en traceren. Als ook de vrije ruimte is gefragmenteerd,
moet de stationskop misschien voldoende vrije ruimte
opsporen om tijdelijke bestanden of pas toegevoegde
bestanden op te slaan.

Tijdens optimalisatie worden bestandsfragmenten in
aansluitende of aangrenzende clusters herschikt.
Wanneer de stationskop alle bestandsgegevens op één
locatie vindt, kan het bestand sneller in het geheugen
worden gelezen. Bovendien wordt met optimalisatie de
bruikbare vrije ruimte op de schijf gemaximaliseerd door
de meest en minst gebruikte bestanden in aparte
groepen in te delen. Vrije ruimte wordt tijdens het
optimalisatieproces geconsolideerd om te voorkomen
dat pas toegevoegde bestanden worden
gefragmenteerd. Achter grote gegevensstructuren wordt
extra vrije ruimte toegevoegd zodat deze bestanden
niet meteen worden gefragmenteerd als ze groter
worden.

U kunt uw opstartvolume handmatig optimaliseren via
de optie Optimalisatie in het venster Prestaties.

U kunt ook instellen dat Norton AntiVirus uw
opstartvolume of de lokale schijf met het opstartvolume
moet defragmenteren wanneer uw computer niet actief
is. Wanneer Norton AntiVirus detecteert dat een
toepassing op uw computer wordt geïnstalleerd, wordt
de optimalisatie automatisch gepland. Het
optimalisatieproces wordt gestart wanneer uw computer
de volgende keer niet actief is.

U kunt de optie Optimalisatie bij inactiviteit gebruiken
om het opstartvolume tijdens inactiviteit te optimaliseren.
Als u de optie Optimalisatie bij inactiviteit wilt
oproepen, gaat u naar het hoofdvenster van Norton
AntiVirus en klikt u op Instellingen > Algemeen >
Norton-taken > Optimalisatie bij inactiviteit.
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Het opstartvolume optimaliseren

Met de optie Optimaliseren kunt u uw opstartvolume
optimaliseren, zodat uw computer sneller wordt
opgestart. Wanneer u het opstartvolume optimaliseert,
worden bestandsfragmenten in aansluitende of
aangrenzende clusters herschikt, waardoor de bruikbare
vrije ruimte wordt gemaximaliseerd. Wanneer de
stationskop van de vaste schijf alle bestandsgegevens
op één locatie vindt, kan het bestand sneller in het
geheugen worden gelezen.

Wanneer u de optie Optimaliseren in Windows XP
gebruikt, wordt alleen het opstartvolume door Norton
AntiVirus geoptimaliseerd (bijvoorbeeld C:\Windows).
Hierdoor verloopt het optimalisatieproces sneller. Als u
de optie Optimaliseren echter in Windows Vista,
Windows 7 of Windows 8 gebruikt, optimaliseert Norton
AntiVirus het station dat het opstartvolume bevat.
Hierdoor kost het optimalisatieproces meer tijd.

De optie Optimaliseren bevindt zich boven aan de
beveiligingsstatusgrafiek in het venster Prestaties. U
kunt uw opstartvolume ook handmatig optimaliseren via
de optie Insight Optimizer in het vensterNorton-taken.
De rij Insight Optimizer in de lijst met achtergrondtaken
die beschikbaar is in het venster Norton-taken geeft
informatie over het optimalisatieproces van het
opstartvolume. Hier kunt u details bekijken zoals de
tijdstempel, duur en status van de achtergrondtaken.

Het opstartvolume via het venster Prestaties
optimaliseren

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Prestaties.

2 Klik boven aan de beveiligingsstatusgrafiek in het
venster Prestaties op Optimaliseren.

Het opstartvolume via het venster Norton-taken
optimaliseren

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Prestaties.

90Uw systeemprestaties bewaken
Systeeminformatie



2 Klik in het venster Prestaties op Norton-taken.
3 Klik in het venster Norton-taken onder de kolom

Norton-taken op het pictogram Afspelen dat voor
Insight Optimizer verschijnt.

Optimalisatie voor inactiviteit

Met Optimalisatie voor inactiviteit kunt u Norton AntiVirus
zo instellen dat uw opstartvolume of de lokale schijf dat
het opstartvolume bevat, moet worden
gedefragmenteerd wanneer uw computer niet actief is.
Wanneer Norton AntiVirus detecteert dat een toepassing
op uw computer wordt geïnstalleerd en uw computer is
inactief, wordt de optimalisatie automatisch gepland.
Als u uw computer weer gaat gebruiken, stopt Norton
AntiVirus met de optimalisatietaak en wordt deze hervat
wanneer de computer weer inactief is. Op deze manier
heeft de optimalisatietaak die op de achtergrond wordt
uitgevoerd, geen invloed op de prestaties van uw
computer.

Tijdens optimalisatie worden bestandsfragmenten
opnieuw geordend in aansluitende of aangrenzende
clusters op de vaste schijf. Dit verbetert de prestaties
van uw computer doordat de bestanden sneller in het
geheugen worden ingelezen. Bovendien wordt met
optimalisatie de bruikbare vrije ruimte op de schijf
gemaximaliseerd door de meest en minst gebruikte
bestanden in aparte groepen in te delen. Daarnaast
wordt vrije ruimte tijdens het optimalisatieproces
geconsolideerd om te voorkomen dat recentelijk
toegevoegde bestanden worden gefragmenteerd.

U kunt de optie Optimalisatie bij inactiviteit gebruiken
om het opstartvolume tijdens inactiviteit te optimaliseren.
Als u de optie Optimalisatie bij inactiviteit wilt
oproepen, gaat u naar het hoofdvenster van Norton
AntiVirus en klikt u op Instellingen > Algemeen >
Norton-taken > Optimalisatie bij inactiviteit.
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Optimalisatie voor inactiviteit in- of uitschakelen

Wanneer Norton AntiVirus detecteert dat een nieuwe
toepassing op uw computer wordt geïnstalleerd, wordt
de optimalisatie automatisch gepland. Norton AntiVirus
voert deze optimalisatie alleen uit wanneer uw computer
inactief is.

U kunt de optie Optimalisatie bij inactiviteit gebruiken
om het opstartvolume tijdens inactiviteit te optimaliseren.
Deze optie is standaard ingeschakeld.

Optimalisatie voor inactiviteit uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Norton-taken.
4 In de rij Optimalisatie bij inactiviteit zet u de

Aan/Uit -schakelaar in de positie Uit door deze naar
rechts te schuiven.

5 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Optimalisatie voor inactiviteit inschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Norton-taken.
4 In de rij Optimalisatie bij inactiviteit zet u de

Aan/Uit -schakelaar naar links in de positieAan door
deze naar links te schuiven.

5 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Norton-taken
Het venster Norton-taken biedt een interface waar u
alle Norton-specifieke achtergrondtaken kunt weergeven
en controleren. De meeste achtergrondtaken worden
door Norton AntiVirus uitgevoerd wanneer uw computer
inactief is. Het venster Norton-taken bevat de details

92Uw systeemprestaties bewaken
Systeeminformatie



van de achtergrondtaken die door Norton AntiVirus
worden uitgevoerd.

Enkele details zijn:
1 De naam van de Norton-taak

U kunt het pictogram gebruiken dat voor de naam
van een achtergrondtaak wordt weergegeven om
een achtergrondtaak te starten of te stoppen. U kunt
een taak die op de achtergrond wordt uitgevoerd,
op elk moment starten of stoppen.

1 De tijdstempel van de Norton-taak
U kunt details bekijken, zoals de datum waarop de
achtergrond voor het laatst is uitgevoerd en de tijd.
Aan de hand van deze informatie kunt u beslissen
of u een achtergrondtaak wilt starten, of wilt wachten
tot de taak door Norton AntiVirus wordt uitgevoerd
wanneer de computer inactief is.

1 De duur van de Norton-taak
U kunt bekijken hoe lang het uitvoeren van de
Norton-taak de laatste keer heeft geduurd. Aan de
hand van deze informatie kunt u ook bepalen hoe
lang de achtergrondtaak duurt als u deze start.

1 Of de achtergrondtaak is uitgevoerd terwijl de
computer inactief was
Dit detail helpt u te bepalen of een taak al tijdens
inactiviteit is uitgevoerd of dat u deze moet uitvoeren.

1 De status van de Norton-taak
U kunt details bekijken over de voltooiing van de
taak.

1 De energiebron die de Norton-taak gebruikt.
U kunt het type energiebron opgeven dat elke
Norton-taak gebruikt. Gebruik de koppeling
Configureren naast het energiebronpictogram om
de energiebron voor de Norton-taken te configureren.
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In het venster Norton-taken kunt u de volgende
Norton-specifieke taken bijhouden:

Automatische LiveUpdate
controleert automatisch op
definitie- en
programma-updates
wanneer uw computer met
internet is verbonden.

Automatische LiveUpdate
controleert standaard elke
vier uur op updates.

Automatische LiveUpdate

Hiermee wordt de volledige
computer op virussen,
spyware en andere
beveiligingskwetsbaarheden
gescand.

Volledige systeemscan

Hiermee wordt het
opstartvolume van uw
computer geoptimaliseerd.

Insight Optimizer

Norton Community Watch
beveiligt uw computer tegen
potentiële risico's. Het
verzamelt de informatie over
nieuwe beveiligingsrisico's
op uw computer en stuurt de
informatie voor analyse naar
Symantec. Symantec
beoordeelt deze gegevens
om nieuwe bedreigingen op
te sporen.

Norton Community Watch
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Hiermee kunt u bestanden
op uw computer slim
scannen. De prestaties van
Norton AntiVirus-scans
worden verbeterd, doordat u
minder bestanden kunt
scannen zonder de
beveiliging van uw computer
aan te tasten.

Met Norton Insight kunt u de
reputatiegegevens
controleren van de
bestanden die aandacht
vereisen op uw computer. Zo
kunt u de
bestandshandtekening en de
datum waarop het bestand
is geïnstalleerd zien. Verder
kunt u het
vertrouwensniveau,
communitygebruik,
resourcegebruik en de bron
van het bestand zien.

Norton Insight

95Uw systeemprestaties bewaken
Systeeminformatie



Met pulsupdates wordt elke
vijf minuten op
definitie-updates
gecontroleerd en worden de
'gestreamde' virusdefinities
gedownload. Pulsupdates
verzorgen de updates tijdens
de volledige updates, die
LiveUpdate automatisch elke
paar uur downloadt. Zorg dat
de optie Pulsupdates altijd is
ingeschakeld. Deze optie
beveiligt u tegen de
recentste bedreigingen
zonder uw
systeemprestaties te
beïnvloeden of uw online
activiteiten te onderbreken.

Pulsupdates

Hiermee worden de
belangrijke locaties op uw
computer gescand die vaak
het doelwit zijn van virussen
en andere
beveiligingsbedreigingen.

Een Snelle scan neemt
minder tijd in beslag dan een
Volledige systeemscan
omdat bij deze scan niet uw
hele computer wordt
gescand.

Snelle scan

De volgende grijs weergegeven taakcategorieën worden
in de achtergrond uitgevoerd om de prestaties en de
beveiliging van uw systeem te verbeteren. Alleen voor
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de volgende activiteiten kunt u de details bekijken van
de laatste keer dat deze zijn uitgevoerd.

Hiermee worden
onderhoudstaken met
betrekking tot licenties op de
achtergrond uitgevoerd.

Licentie-onderhoud

Hiermee worden
onderhoudstaken met
betrekking tot Norton Insight
op de achtergrond
uitgevoerd. Taken zijn onder
andere het beheren van
gegevens over de stabiliteit
en het vertrouwensniveau
van bestanden op uw
computer.

Insight-onderhoud

Hiermee worden
onderhoudstaken met
betrekking tot Norton
AntiVirus op de achtergrond
uitgevoerd. Taken zijn onder
andere het wissen van
installatielogboeken en het
opnieuw scannen van
geconsolideerde
firewallregels.

Productonderhoud

U kunt Stille modus ook handmatig voor bepaalde tijd
inschakelen.

Achtergrondtaken van Norton AntiVirus controleren

Het venster Norton-taken bevat de details van de
achtergrondtaken die door Norton AntiVirus worden
uitgevoerd. U kunt de achtergrondtaken hier bekijken
en controleren. De meeste achtergrondtaken worden
door Norton AntiVirus uitgevoerd wanneer uw computer
inactief is. Hierdoor blijven de prestaties optimaal
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wanneer u met de computer werkt. U kunt een taak
echter op elk gewenst moment handmatig starten of
stoppen. U kunt ook de Time-out bij inactiviteit
opgeven. Wanneer de Time-out bij inactiviteit is
verstreken, wordt de computer door Norton AntiVirus
als inactief aangemerkt en worden de achtergrondtaken
uitgevoerd. U kunt ook de CPU- en geheugengrafiek
bekijken voor meer informatie over de prestaties van
uw computer.

Achtergrondtaken controleren

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Prestaties.

2 Klik in het venster Prestaties op Norton-taken.
3 Bekijk de details van de achtergrondtaken in het

venster Norton-taken.
4 Voer een van de volgende handelingen uit:

1 Als u een achtergrondtaak wilt uitvoeren, klikt u
op het pictogram Afspelen naast de naam van de
achtergrondtaak.

1 Als u een actieve achtergrondtaak wilt stoppen,
klikt u op het pictogram Stoppen naast de naam
van de achtergrondtaak.

5 Klik op Sluiten.

Energiebron

U kunt de energiebron kiezen die Norton AntiVirus moet
gebruiken om de Norton-taken uit te voeren wanneer
de computer niet actief is. Norton-taken zijn
achtergrondtaken die Norton AntiVirus uitvoert wanneer
uw computer niet actief is. Voorbeelden van
Norton-taken zijn Snelle scan, Automatische LiveUpdate,
Norton Community Watch, Norton Insight, Volledige
systeemscan, Insight Optimizer en Pulsupdates. Norton
AntiVirus verbruikt meer energie wanneer Norton-taken
worden uitgevoerd.

Standaard voert Norton AntiVirus deze taken alleen uit
wanneer uw computer met de externe bron is
verbonden. Als u bijvoorbeeld op een luchthaven bent
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en u gebruikt uw computer op batterijvermogen, voert
Norton AntiVirus de Norton-taken niet uit. Zo wordt de
levensduur van de batterij van uw computer verlengd.
U kunt echter de energiebron kiezen die Norton AntiVirus
de Norton-taken moet uitvoeren.

U kunt een van de volgende opties selecteren:

De Norton-taken worden
uitgevoerd wanneer uw
computer een externe
energiebron gebruikt.

Als u deze optie kiest, voert
Norton AntiVirus de
Norton-taken uit wanneer de
computer actief is en op een
externe energiebron is
aangesloten.

Extern

Hiermee worden de
Norton-taken altijd
uitgevoerd, ongeacht of de
computer een externe
energiebron of
batterijvermogen gebruikt.

Als u deze optie kiest, voert
Norton AntiVirus de
Norton-taken uit wanneer de
computer actief is. Het type
energiebron dat door de
computer wordt gebruikt,
wordt niet in aanmerking
genomen.

Extern en batterij

U kunt de energiebron voor alle Norton-taken
configureren.

De energiebron configureren

U kunt de energiebron kiezen die Norton AntiVirus moet
gebruiken om de Norton-taken uit te voeren wanneer
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de computer niet actief is. Norton-taken zijn
achtergrondtaken die Norton AntiVirus uitvoert wanneer
uw computer niet actief is.

Standaard voert Norton AntiVirus deze taken alleen uit
wanneer uw computer met de externe bron is
verbonden. U kunt de energiebron voor alle
Norton-taken configureren.

De energiebron configureren

1 Klik op Prestaties in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op Norton-taken in het linkerdeelvenster van
het venster Prestaties.

3 Klik in het venster Norton-taken onder de kolom
Energiebron op de koppeling Configureren voor
de Norton-taak waarvoor u de energiebron wilt
configureren.

4 In het venster Energiebron selecteert u een van de
volgende opties:
1 Extern

De Norton-taak wordt alleen uitgevoerd wanneer
uw computer een externe energiebron gebruikt

1 Extern en batterij
Hiermee wordt de Norton-taak altijd uitgevoerd,
ongeacht of de computer een externe energiebron
of batterijvermogen gebruikt.
Als u deze optie kiest, voert Norton AntiVirus de
Norton-taak uit wanneer de computer niet actief
is. Het type energiebron dat door de computer
wordt gebruikt, wordt niet in aanmerking
genomen.

5 Klik op OK.
6 Klik op Sluiten in het venster Norton-taken.

Norton Insight
Met Norton Insight kunt u bestanden op uw computer
slim scannen. De prestaties van de Norton
AntiVirus-scan worden verbeterd, omdat u minder
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bestanden scant zonder de beveiliging van uw computer
te verminderen.

Een Norton AntiVirus-scan kan als volgt bedreigingen
op uw computer vinden:

Norton AntiVirus verkrijgt met
regelmatige tussenpozen
definitie-updates van Symantec.
Deze updates bevatten
handtekeningen van bekende
bedreigingen. Telkens wanneer
Norton AntiVirus de
definitie-updates ophaalt, wordt
een scan van alle beschikbare
bestanden op de computer
uitgevoerd. De handtekening
van de bestanden wordt met de
handtekeningen van bekende
bedreigingen vergeleken om
bedreigingen op uw computer
te vinden.

Met de Blacklist-techniek
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Norton AntiVirus haalt
specifieke informatie op over de
bestanden die aandacht
vereisen, en stuurt de informatie
tijdens inactiviteit naar
Symantec. Voorbeelden van
deze informatie zijn de
bestandsnaam, bestandsgrootte
en hash-sleutel. Symantec
analyseert de informatie van elk
bestand en de unieke
hash-waarde, en kent het
bestand een vertrouwensniveau
toe. De Symantec-server slaat
de hash-waarde en
vertrouwensniveaugegevens
van het bestand op. De server
toont u deze details direct nadat
u het venster Norton Insight
hebt geopend. Zelfs de kleinste
wijziging in het bestand leidt tot
een wijziging in de hash-waarde
en het vertrouwensniveau van
het bestand. De meeste
bestanden die aandacht
vereisen behoren meestal tot
het besturingssysteem of
bekende toepassingen, en
veranderen nooit. Deze
bestanden hoeven niet
herhaaldelijk te worden
gescand of gecontroleerd. Zo
is Excel.exe een bestand dat
nooit verandert, maar dat altijd
wordt gescand tijdens een
normale beveiligingsscan.

De Whitelist-techniek
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Symantec wijst de volgende vertrouwensniveaus toe
aan de bestanden die aandacht vereisen:

Op basis van de statistische
evaluatie van de bestanden die
binnen de Norton Community
beschikbaar zijn, analyseert
Symantec het bestand als
vertrouwd.

Als het bestand drie groene
balkjes heeft, classificeert
Symantec het als Norton
Trusted.

Bij bestanden met drie groene
balkjes verschijnt een
pop-uptekst van Norton Trusted
wanneer u de muisaanwijzer
over de groene balkjes
beweegt.

Vertrouwd

Op basis van de statistische
evaluatie van de bestanden die
binnen de Norton Community
beschikbaar zijn, analyseert
Symantec het bestand als goed.

Symantec classificeert de
vertrouwde bestanden als volgt:

1 Als het bestand twee groene
balkjes heeft, classificeert
Symantec het als Goed.

1 Als het bestand één groen
balkje heeft, classificeert
Symantec het als Positief.

Goed

Symantec heeft onvoldoende
informatie over het bestand om
het een vertrouwensniveau toe
te wijzen.

Niet bewezen
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Symantec heeft slechts enkele
aanwijzingen dat het bestand
niet vertrouwd is.

Laag

De Whitelist-techniek die Norton Insight gebruikt, helpt
ook bij heuristische analyse van verdachte
toepassingen. Het gedrag van bekende toepassingen
wanneer deze worden uitgevoerd, lijkt meestal precies
op het gedrag van onbekende toepassingen. Dit leidt
ertoe dat goede toepassingen onjuist worden
geïdentificeerd als verdacht. Het is daarom noodzakelijk
dat beveiligingstoepassingen een lage drempelwaarde
voor heuristische analyse aanhouden. Dit biedt echter
geen volledige heuristische bescherming tegen
schadelijke toepassingen. Norton AntiVirus maakt
gebruik van de Whitelist-techniek, waarmee een hoge
drempelwaarde voor heuristische detectie kan worden
gehandhaafd. Bekende toepassingen worden van
heuristische detectie uitgesloten om onjuiste detectie
van deze toepassingen te voorkomen en efficiënte
detectie van schadelijke toepassingen te garanderen.

De bestanden bekijken met Norton Insight

Norton Insight biedt reputatiegegevens over de
bestanden die aandacht vereisen op uw computer. Met
Norton AntiVirus kunt u specifieke categorieën
bestanden bekijken op basis van de optie die u in het
venster Norton Insight hebt geselecteerd.

De vervolgkeuzelijst in het vensterNorton Insight bevat
de volgende opties:

Toont de processen die
worden uitgevoerd op uw
computer.

Alle processen die worden
uitgevoerd

Toont alle bestanden die
aandacht vereisen.

Alle bestanden
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Hiermee worden de
programma's getoond die
worden uitgevoerd wanneer
u de computer opstart.

Opstartitems

Toont alle bestanden en
programma's die momenteel
in de geheugenruimte voor
het programma zijn geladen.

Alle geladen modules

Toont de programma's die
de meeste systeembronnen
gebruiken.

Norton AntiVirus toont een
lijst met de tien bronnen die
een bijzonder grote impact
hebben op de prestaties van
uw computer.

Hoogste prestatie-impact

Toont de bestanden die het
meest intensief door de
community worden gebruikt.

HoogsteCommunity-gebruik
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Toont de bestanden die
aandacht vereisen en die u
handmatig als vertrouwd
hebt aangeduid in het
venster Bestandsinformatie.

In deze categorie worden
niet de bestanden
weergegeven die niet
behoren tot de bestanden
die aandacht vereisen, zelfs
niet als u de bestanden
handmatig hebt vertrouwd.

U kunt het
gebruikersvertrouwen ook
opheffen voor alle bestanden
die u handmatig als
vertrouwd hebt aangeduid.
Met de optie
Gebruikersvertrouwen
opheffen naast de
vervolgkeuzelijst kunt u het
gebruikersvertrouwen
verwijderen.

Bestanden met
gebruikersvertrouwen

Hiermee worden de
bestanden weergegeven die
niet Norton Trusted zijn.

U kunt alle bestanden die
niet vertrouwd zijn,
handmatig als vertrouwd
aanduiden door op de optie
Alle bestanden vertrouwen
naast de vervolgkeuzelijst te
klikken.

Onbetrouwbare bestanden

U kunt bestandsgegevens bekijken zoals naam,
vertrouwensniveau, communitygebruik, resourcegebruik
en de stabiliteitsclassificatie. In sommige gevallen is het
vertrouwensniveau van een bestand gewijzigd of is een
actief proces beëindigd. U kunt het venster Norton
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Insight vernieuwen om de bestandslijst en -gegevens
bij te werken. Het percentage Norton Trusted-bestanden
en het totaal aantal bestanden die aandacht vereisen,
worden grafisch weergegeven door de dekkingsmeter.
Hoe hoger het percentage, des te korter de scan.

De bestanden bekijken met Norton Insight

1 Klik opGeavanceerd in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op Norton Insight in het deelvenster
Computerbeveiliging.

3 Selecteer in het venster Norton Insight een optie in
de vervolgkeuzelijst Weergeven om een
bestandscategorie weer te geven.
U moet misschien in het venster scrollen om alle
bestanden in de sectie Details te kunnen bekijken.

4 Klik op Sluiten.

De bestandslijst vernieuwen

4 Klik in het venster Norton Insight boven aan het
bestandspictogram op het pictogram Vernieuwen.

Het vertrouwensniveau van een bestand controleren

Met Norton Insight kunt u de reputatiegegevens
controleren van de bestanden die aandacht vereisen
op uw computer. Zo kunt u de bestandshandtekening
en de datum waarop het bestand is geïnstalleerd zien.
Verder kunt u het vertrouwensniveau,
stabiliteitsgegevens, communitygebruik, resourcegebruik
en de bron van het bestand zien. U kunt de optie
Zoeken gebruiken om te bepalen waar het bestand op
uw computer staat. Wanneer u met de rechtermuisknop
op een bestand op uw computer klikt, wordt in het
snelmenu de optie Norton AntiVirus weergegeven en
vervolgens de optie Norton-bestandsinformatie. U
kunt de opties gebruiken om de gegevens te controleren
van een bestand dat aandacht vereist.
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w Norton AntiVirus geeft de optie
Norton-bestandsinformatie alleen weer wanneer u
met de rechtermuisknop op een bestand dat aandacht
vereist klikt. In de Veilige modus van Windows kunt u
deze optie niet voor elk bestand oproepen. Norton
AntiVirus categoriseert ook alle bestanden waarvoor u
het vensterBestandsinformatie opent om de gegevens
te bekijken als voor een bestand dat aandacht vereist.

De Symantec-server slaat de hash-waarde en
vertrouwensniveaugegevens van het bestand op. De
server toont u deze bestandsgegevens direct nadat u
het venster Norton Insight hebt geopend. U kunt de
optieVertrouwensniveau nu controleren in het venster
Bestandsinformatie gebruiken om het
vertrouwensniveau van een bestand bij te werken. U
kunt bekende bestanden ook handmatig vertrouwen. U
kunt het vertrouwensniveau van alle bestanden in
Bestanden met Gebruikersvertrouwen wijzigen,
behalve voor de bestanden die Norton Trusted zijn.

U kunt het resourcegebruik van een bestand op uw
computer bepalen. In het venster Bestandsinformatie
worden de CPU-grafiek en het gebruik van
systeemresources weergegeven voor de actieve
processen. De grafiek toont de analyse van het algehele
CPU-gebruik en het CPU- of geheugengebruik van het
proces.

Het vertrouwensniveau van een bestand controleren

1 Klik opGeavanceerd in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het opgeroepen venster klikt u op Norton Insight
in het deelvenster Computerbeveiliging.

3 In het venster Norton Insight klikt u op het bestand
waarvan u de gegevens wilt controleren.

4 In het venster Bestandsinformatie kunt u de
gegevens van het bestand bekijken.

5 Klik in het venster Bestandsinformatie op Sluiten.
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Het vertrouwensniveau van een specifiek bestand
controleren

1 Klik opGeavanceerd in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het opgeroepen venster klikt u op Norton Insight
in het deelvenster Computerbeveiliging.

3 Klik in het venster Norton Insight op Een specifiek
bestand controleren .

4 Navigeer naar de locatie van het bestand waarvoor
u de details wilt controleren.

5 Selecteer het bestand en klik op Openen.
6 In het venster Bestandsinformatie kunt u de

gegevens van het bestand bekijken.
7 Klik in het venster Bestandsinformatie op Sluiten.

Een bestand zoeken

4 Klik in het venster Bestandsinformatie op Zoeken.

Het vertrouwensniveau van een bestand vernieuwen

4 Klik op Vertrouwensniveau nu controleren op het
tabblad Details in het venster File Insight.

Een bestand handmatig als vertrouwd aanduiden

4 Klik op Nu vertrouwen op het tabblad Details in het
venster File Insight.
U kunt de bestanden die niet zijn bewezen, een laag
vertrouwen hebben of niet door Norton worden
vertrouwd handmatig vertrouwen.

Het resourcegebruik van een actief proces bepalen

1 Klik in het venster Bestandsinformatie in het
linkerdeelvenster op Activiteit.
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2 In de vervolgkeuzelijst Weergeven voert u een van
de volgende handelingen uit:
1 Selecteer Prestaties om de prestatiegrafiek van

het proces weer te geven.
1 Selecteer Prestatiewaarschuwing om de

gegevens van de prestatiewaarschuwingen voor
het proces weer te geven.

1 SelecteerNetwerk om de netwerkactiviteiten van
het proces weer te geven.

1 Selecteer Wijziging in sleutel uitvoeren om
wijzigingen in het register op te nemen.

Maandelijks rapport
Het maandelijkse rapport verschaft een overzicht van
wat Norton AntiVirus voor u heeft gedaan. Nadat uw
product is geïnstalleerd, wordt het maandelijkse rapport
door Norton AntiVirus elke 30 dagen weergegeven. 30
dagen na installatie wordt het maandelijkse rapport
automatisch weergegeven door Norton AntiVirus.
Schakel de optie Maandelijkse rapporten niet
automatisch weergeven in het venster Maandelijks
rapport van Norton in als u wilt voorkomen dat het
maandelijkse rapport automatisch door Norton AntiVirus
wordt weergegeven.

Als u de optie Maandelijks rapport wilt inschakelen,
gaat u naar het hoofdvenster van Norton AntiVirus en
klikt u op Instellingen > Algemeen > Andere
instellingen > Maandelijks rapport > Aan. In het
venster Maandelijks rapport van Norton wordt de Tip
van de maand weergegeven om bepaalde functies en
services van het product aan te bevelen.

Wanneer uw product is verlopen, kunt u het maandelijks
rapport niet openen.
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Norton AntiVirus biedt rapporten op basis van de
volgende categorieën:

Hier worden de details
weergegeven van de diverse
aanvallen waartegen uw
computer is beveiligd.

U kunt bijvoorbeeld zien tegen
hoeveel virussen en spyware
uw computer is beveiligd.

Computer

Hier wordt weergegeven tegen
welke typen internetaanvallen
uw computer is beveiligd.

U kunt bijvoorbeeld zien
hoeveel inbraakpogingen zijn
geblokkeerd.

Netwerk

In Maandelijks rapport kunt u het laatste nieuws over
internetbeveiliging lezen en vindt u informatie over veilig
surfen op internet. U kunt op Meer info klikken in het
venster Maandelijks rapport van Norton voor meer
informatie over hoe u zich kunt beschermen online.

Maandelijks rapport weergeven

Het maandelijkse rapport verschaft de up-to-date
statistieken. U kunt in één oogopslag zien wat Norton
AntiVirus sinds de installatie voor u heeft gedaan.

Maandelijks rapport weergeven

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Andere instellingen in het linkerdeelvenster.
4 Klik in de rij Maandelijks rapport op Rapport

weergeven.
5 Bekijk het rapport en sluit het venster.
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Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

1 Beveiliging onderhouden

1 De Norton AntiVirus-scans

Beveiliging onderhouden
Nadat u uw product hebt geïnstalleerd en LiveUpdate
hebt uitgevoerd, bent u volledig beschermd tegen
virussen en andere beveiligingsrisico's. Nieuwe
beveiligingsrisico's vormen echter een constante
bedreiging. Beveiligingsrisico's kunnen zich verspreiden
wanneer u de computer vanaf een geïnfecteerde schijf
start of een geïnfecteerd programma uitvoert. U kunt
verschillende dingen doen om beveiligingsrisico's te
vermijden.

Regelmatig bestandsonderhoud en update van uw
beveiligen zorgen ervoor dat uw computer beschermd
blijft.

Beveiligingsrisico's vermijden:
1 Blijf op de hoogte van de meest recente virussen en

andere beveiligingsrisico's door u aan te melden bij
de Symantec Security Response-website op de
volgende URL:
http://securityresponse.symantec.com
Op de website vindt u uitgebreide informatie over
virussen en automatische virusbeveiliging die
regelmatig wordt bijgewerkt.

3
Uw bestanden en
gegevens
beschermen

http://securityresponse.symantec.com


1 Zorg dat Automatische LiveUpdate altijd is
ingeschakeld zodat u constant definitie-updates
ontvangt.

1 Voer LiveUpdate regelmatig uit om nieuwe
programma-updates te ontvangen.

1 Zorg dat Auto-Protect altijd is ingeschakeld zodat
uw computer niet door virussen kan worden
geïnfecteerd.

1 Kijk uit voor e-mailberichten van onbekende
afzenders. Open bijlagen van deze afzenders niet.

1 Zorg dat E-mailbeveiliging is ingeschakeld om te
voorkomen dat u geïnfecteerde e-mailbijlagen
verzendt of ontvangt.

1 Zorg dat alle aanbevolen instellingen voor maximale
beveiliging zijn ingeschakeld.

1 Zorg dat alle standaardopties altijd zijn ingeschakeld.

U moet altijd voorbereid zijn voor het geval uw computer
door een virus wordt geïnfecteerd.

Instellingen voor de beveiliging inschakelen
Norton AntiVirus is zodanig geconfigureerd dat uw
computer volledig tegen virussen is beveiligd.

Daarnaast biedt Norton AntiVirus beveiliging tegen
spyware, adware en andere beveiligingsrisico's.

De standaardinstellingen bieden volledige beveiliging
voor uw computer. Uw beveiligingsfuncties moeten
echter zijn ingeschakeld om maximale beveiliging te
verzekeren.

Instellingen voor de beveiliging inschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.
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2 Versleep in het venster Instellingen op het tabblad
Computer deAan/Uit -schuifregelaar naar links naar
de positie Aan voor de volgende instellingen:

Computerscan biedt de
volgende opties:

Computerscan

1 Scan van
gecomprimeerde
bestanden

1 Scan van rootkits en
onzichtbare items

1 Scan van
netwerkstations

Realtimebeveiliging biedt
de volgende opties:

Realtimebeveiliging

1 Auto-Protect
1 Scan van

verwisselbare media
1 SONAR-beveiliging

Updates biedt de
volgende opties:

Updates

1 Automatische
LiveUpdate

1 Pulsupdates
1 Updates alleen bij

opnieuw opstarten
toepassen

3 Klik op het tabblad Netwerk in het venster
Instellingen.

4 Zet in de sectie Inbraakpreventie in de rij
Inbraakpreventie deAan/Uit -schakelaar op deAan
-positie door deze naar links te schuiven.
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5 Zet in de sectie Berichtbescherming de Aan/Uit
-schakelaar op de Aan -positie door deze naar links
te schuiven, klik op Configureren en selecteer alle
opties voor de volgende functies:

Antivirusscan voor e-mails biedt
de volgende opties:

Antivirusscan voor
e-mails

1 Inkomende e-mailberichten
scannen

1 Uitgaande e-mailberichten
scannen

1 Uitgaande berichten op
mogelijke wormen scannen

1 Tegen time-outs beveiligen
1 Voortgangsindicator

weergeven

U moet alle nieuwe
programma's voor
expresberichten configureren
die u hebt geïnstalleerd nadat
u Norton AntiVirus hebt
geïnstalleerd.

Scannen van
expresberichten

1 Selecteer de programma's
voor expresberichten die u
wilt beveiligen.

6 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

7 Klik op Andere instellingen in het linkerdeelvenster.
8 Zet in de rij Insight-beveiliging de Aan/Uit

-schakelaar op de Aan -positie door deze naar links
te schuiven.

9 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

De Norton AntiVirus-scans
Norton AntiVirus-scans beveiligen uw computer tegen
alle typen virussen en onbekende bedreigingen met de
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nieuwste virusdefinities. Bovendien worden alle
internetactiviteiten die op uw computer worden
uitgevoerd, gescand om uw computer te beveiligen
tegen internetbedreigingen die kwetsbare plekken in de
software uitbuiten.

Norton AntiVirus voert automatisch verschillende typen
scans uit om uw computer te beveiligen tegen de
nieuwste bedreigingen. U kunt ook verschillende typen
scans handmatig uitvoeren om uw computer te
beveiligen.

Met Norton AntiVirus kunt u de volgende typen scans
uitvoeren:

Computerscan gebruikt de
nieuwste virusdefinities die
lokaal op uw computer zijn
geïnstalleerd.

Als u vermoedt dat uw
computer is geïnfecteerd, kunt
u handmatig drie typen
computerscans uitvoeren om
virusinfecties op uw computer
te voorkomen. De drie typen
scans die beschikbaar zijn
onder Computerscan zijn
QuickScan, Volledige
systeemscan en Aangepaste
scan.

Computerscan
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Insight-netwerkscan gebruikt
de virusdefinities die lokaal
beschikbaar zijn en in de Cloud
worden gehost.
Insight-netwerkscan detecteert
verdachte of kwetsbare
bestanden op uw computer met
behulp van bedreigingsdetectie
die op reputatie is gebaseerd.
Norton AntiVirus voert alleen
een Insight-netwerkscan uit als
de optie Insight-beveiliging is
ingeschakeld. De optie
Insight-beveiliging is standaard
ingeschakeld.

Als u de optie
Insight-beveiliging wilt
inschakelen, gaat u naar het
hoofdvenster van Norton
AntiVirus en klikt u op
Instellingen > Algemeen >
Andere instellingen >
Insight-beveiliging > Aan.

Insight-netwerkscan
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Met Facebook-prikbordscannen
kunt u de koppelingen en URL's
op uw Facebook-profiel
scannen.

Wanneer u op de optie
Facebook-prikbord scannen
klikt, gaat u via Norton AntiVirus
naar de website van Facebook
waar u zich kunt aanmelden.
Nadat u zich hebt aangemeld
bij uw Facebook-profiel, vraagt
Norton Safe Web toestemming
om de Norton Safe Web-app te
mogen opnemen en toegang te
krijgen tot uw
Facebook-prikbord. U kunt de
optie Ganaar app gebruiken om
de app Norton Safe Web op te
nemen in uw Facebook.

Facebook-prikbord
scannen

Norton AntiVirus beveiligt uw computer tegen de
nieuwste bedreigingen door automatisch een volledige
systeemscan uit te voeren wanneer uw computer niet
actief is.

Norton AntiVirus biedt opties om Norton AntiVirus-scans
te configureren. Met behulp van de opties voor
Computerinstellingen en enkele van de opties voor
Netwerkinstellingen kunt u configureren hoe Norton
AntiVirus uw computer op virussen en andere
beveiligingsbedreigingen scant. U kunt op de koppeling
Instellingen in het hoofdvenster van Norton AntiVirus
klikken om de opties te bekijken die beschikbaar zijn op
de tabbladen Computerinstellingen en
Netwerkinstellingen.

Norton AntiVirus-scans oproepen
U kunt Norton AntiVirus-scans gebruiken om uw
computer tegen allerlei virussen en onbekende
bedreigingen te beveiligen.
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U kunt volledige systeemscans en aangepaste scans
selecteren via hoofdvenster van Norton AntiVirus. U
kunt QuickScan openen via het Norton
AntiVirus-hoofdvenster of het Norton AntiVirus-pictogram
op de taakbalk.

U kunt ook een willekeurige map scannen via het
snelmenu voor scannen. Klik met de rechtermuisknop
op de map die u wilt scannen om het snelmenu voor
scannen te openen.

Als de optie Insight-beveiliging is ingeschakeld, worden
de traditionele QuickScan (snelle scan) en de
Insight-netwerkscan tegelijk door Norton AntiVirus
uitgevoerd. Wanneer u met de rechtermuisknop op een
bestand klikt en de optieNu scannen kiest, voert Norton
AntiVirus de Insight-netwerkscan en de traditionele
QuickScan uit. U kunt deze opdracht gebruiken om een
bestand te scannen aan de hand van lokale definities
en definities die in de Cloud worden gehost.

Een scan via het Norton AntiVirus-hoofdvenster
oproepen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op Nu
scannen.

2 In het venster dat verschijnt, voert u een van de
volgende handelingen uit:
1 Klik in het deelvensterComputerscan op de scan

die u wilt uitvoeren.
1 Klik op Reparatieprogramma om uw computer

te scannen met Norton Power Eraser.
1 Klik op Facebook-prikbord scannen om de

koppelingen en URL's op uw Facebook-prikbord
te scannen.
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Een scan via het systeemvak selecteren

4 Klik met de rechtermuisknop op het Norton
AntiVirus-pictogram in het systeemvak van de
taakbalk, en klik vervolgens op Snelle scan
uitvoeren.
De optie Insight-beveiliging is standaard
ingeschakeld. Norton AntiVirus voert dan tegelijk met
een traditionele QuickScan een Insight-netwerkscan
uit.

Een specifiek bestand of een specifieke map scannen

4 Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de
map, selecteer Norton AntiVirus in het snelmenu en
klik vervolgens op Norton AntiVirus > Nu scannen.

Computerscan
Norton AntiVirus downloadt regelmatig automatisch de
nieuwste virusdefinities zodat uw computer is beveiligd
tegen allerlei virussen en onbekende bedreigingen. Als
Norton AntiVirus een computerscan uitvoert, gebruikt
het de laatste virusdefinities die Symantec biedt.

De bedreigingsdetecties die op de locale definitie zijn
gebaseerd, worden met een specifieke naam aangeduid.
Als bijvoorbeeld een Trojaans paard wordt gedetecteerd,
geven de scanresultaten van de Computerscan de
bedreiging als Trojan.Foo weer. U kunt op de optie Nu
scannen in het Norton AntiVirus-venster klikken om
naar de verschillende typen computerscans te gaan.

Als u vermoedt dat uw computer is geïnfecteerd, kunt
u handmatig drie typen computerscans uitvoeren om
virusinfecties op uw computer te voorkomen.
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U kunt de volgende typen computerscans uitvoeren:

Hiermee worden de belangrijke
locaties op uw computer
gescand die vaak het doelwit
zijn van virussen en andere
beveiligingsbedreigingen.

Een QuickScan neemt minder
tijd in beslag dan een Volledige
systeemscan omdat bij deze
scan niet uw hele computer
wordt gescand.

QuickScan
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Hiermee wordt uw computer
gescand op alle soorten
virussen en
beveiligingsbedreigingen.

Met een volledige systeemscan
wordt een diepgaande scan
uitgevoerd van de computer om
virussen en andere
beveiligingsbedreigingen te
verwijderen. Hierbij worden alle
opstartrecords, bestanden en
actieve processen
gecontroleerd waartoe de
gebruiker toegang heeft.
Wanneer een volledige
systeemscan wordt uitgevoerd
door iemand met
beheerdersrechten, worden er
derhalve meer bestand gescand
dan wanneer deze zonder
beheerdersrechten wordt
uitgevoerd.

Norton AntiVirus voert
automatisch een volledige
systeemscan uit wanneer uw
computer niet actief is..

w Volledige systeemscan
scant alle lokale stations,
toegewezen netwerkstations en
verwijderbare stations, met
uitzondering van
diskettestations. U kunt een
volledige systeemscan ook
minimaliseren en op de
achtergrond uitvoeren.

Volledige systeemscan

Hiermee worden door u
opgegeven bestanden,
mappen, stations of
verwisselbare stations gescand.

Aangepaste scan
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Computerscan biedt details over de gescande items. U
kunt details bekijken zoals het totaalaantal gescande
bestanden, gedetecteerde beveiligingsrisico's, opgeloste
beveiligingsrisico's en items dat aandacht vereist. U ziet
hier ook verschillende manieren om problemen op te
lossen die niet automatisch tijdens de scan zijn opgelost.
Daarnaast worden ook de ernst, naam en status van
het risico van de opgeloste items weergegeven.

Volledige systeemscan uitvoeren

Met een volledige systeemscanwordt een diepe scan
van het systeem uitgevoerd om virussen en andere
beveiligingsbedreigingen te verwijderen. Hierbij worden
alle opstartrecords, bestanden en actieve processen
gecontroleerd waartoe de gebruiker toegang heeft.
Wanneer een volledige systeemscanwordt uitgevoerd
door iemand met beheerdersrechten, worden er
derhalve meer bestanden gescand dan wanneer deze
zonder beheerdersrechten wordt uitgevoerd.

w U kunt een volledige systeemscan ook minimaliseren
en op de achtergrond uitvoeren.

Een volledige systeemscan uitvoeren

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het deelvenster Computerscan op Volledige
systeemscan.
U kunt de volgende opties gebruiken om een
volledige systeemscan te onderbreken:

Hiermee wordt een volledige
scan tijdelijk onderbroken.

Klik op Hervatten om de scan
voort te zetten.

Pauzeren

Hiermee wordt een volledige
systeemscan beëindigd.

Klik op Ja ter bevestiging.

Stoppen
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3 Voer in het venster Resultatenoverzicht een van
de volgende handelingen uit:
1 Als er geen items zijn die aandacht vereisen, klikt

u op Voltooien.
1 Als items aandacht vereisen, kunt u de risico's in

het venster Bedreigingen gedetecteerd
beoordelen.

Een QuickScan uitvoeren

Een Snelle scan is een snelle scan van de gebieden
van uw computer die vaak door virussen en andere
beveiligingsrisico's worden aangevallen. Aangezien niet
uw hele computer wordt gescand, wordt deze scan
sneller uitgevoerd dan een volledige systeemscan.

Wanneer de optie Insight-beveiliging is ingeschakeld,
voert Norton AntiVirus gelijktijdig een traditionele Snelle
scan en een Snelle Insight-netwerkscan uit. De optie
Insight-beveiliging is standaard ingeschakeld.

Een QuickScan uitvoeren

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op Nu
scannen.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
QuickScan.
U kunt de volgende opties gebruiken om een
QuickScan te onderbreken:

Hiermee wordt een QuickScan
tijdelijk onderbroken.

Klik op Hervatten om de scan
voort te zetten.

Pauzeren

Hiermee wordt een QuickScan
beëindigd.

Klik op Ja ter bevestiging.

Stoppen

124Uw bestanden en gegevens beschermen
De Norton AntiVirus-scans



3 Voer in het venster Resultatenoverzicht een van
de volgende handelingen uit:
1 Als er geen items zijn die aandacht vereisen, klikt

u op Voltooien.
1 Als items aandacht vereisen, kunt u de risico's in

het venster Bedreigingen gedetecteerd
beoordelen.

Geselecteerde stations, mappen of bestanden scannen

U wilt misschien zo nu en dan een bepaald bestand,
verwisselbare stations, een vaste schijf, of alle mappen
of bestanden op uw computer scannen. Wanneer u
bijvoorbeeld met verwisselbare media werkt en vermoedt
dat een virus aanwezig is, kunt u die specifieke schijf
scannen. Hebt u in een e-mailbericht een
gecomprimeerd bestand ontvangen en vermoedt u dat
het een virus bevat, dan kunt u dat specifieke element
scannen.

Afzonderlijke elementen scannen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op Nu
scannen.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.
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3 In het venster Scans voert u een van de volgende
handelingen uit:
1 Als u specifieke stations wilt scannen, klikt u op

Uitvoeren naast Scan van station, vervolgens
selecteert u de stations die u wilt scannen en tot
slot klikt u op Scannen.

1 Als u specifieke mappen wilt scannen, klikt u op
Uitvoeren naast Scan van map, vervolgens
selecteert u de mappen die u wilt scannen en tot
slot klikt u op Scannen.

1 Als u specifieke bestanden wilt scannen, klikt u
op Uitvoeren naast Scan van bestand,
vervolgens selecteert u de bestanden die u wilt
scannen en tot slot klikt u op Toevoegen.
U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden om
meerdere bestanden te selecteren die u wilt
scannen.
U kunt de volgende opties gebruiken om een scan
te onderbreken:

Hiermee wordt een aangepaste
scan tijdelijk onderbroken.

Klik op Hervatten om de scan
voort te zetten.

Pauzeren

Hiermee wordt de scan
beëindigd.

Klik op Ja ter bevestiging.

Stoppen

4 Voer in het venster Resultatenoverzicht een van
de volgende handelingen uit:
1 Als er geen items zijn die aandacht vereisen, klikt

u op Voltooien.
1 Als items aandacht vereisen, kunt u deze in het

vensterBedreigingen gedetecteerd beoordelen.
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Het venster Resultatenoverzicht

Norton AntiVirus geeft het vensterResultatenoverzicht
weer wanneer u een handmatige scan uitvoert. Nadat
een scan is voltooid, biedt het venster
Resultatenoverzicht het overzicht van de
scanresultaten.

Als de laatste scan een Snelle scan was, worden in dit
venster de resultaten weergegeven van een snelle scan
van de gebieden op uw computer. Deze gebieden
worden vaak aangevallen door virussen, spyware en
andere risico's.

Als de laatste scan een volledige systeemscan was,
worden in dit venster de resultaten weergegeven van
een uitgebreide scan van uw gehele computer.

Het venster Resultatenoverzicht geeft de volgende
informatie weer:
1 Totaalaantal gescande items
1 Totaalaantal gedetecteerde beveiligingsrisico's
1 Aantal opgeloste beveiligingsrisico's
1 Totaalaantal items dat aandacht vereist

Het venster Bedreigingen gedetecteerd

Norton AntiVirus geeft het venster Bedreiging
gedetecteerd weer wanneer bedreigingen worden
gedetecteerd. Op het einde van een scan biedt het
venster Bedreigingen gedetecteerd u verschillende
manieren om alle items op te lossen die niet automatisch
tijdens de scan zijn opgelost.

Het tabblad Bedreigingen gedetecteerd biedt
informatie zoals de ernst, naam en status van het risico.
Het biedt eveneens de actie die kan worden
ondernomen om het probleem op te lossen. Het venster
Bedreigingen gedetecteerd biedt u de verschillende
opties om het probleem op te lossen, zoals Herstellen,
Handmatig herstellen, Uitsluiten, Hulp krijgen en
Opnieuw scannen.
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Het biedt eveneens de optie Negeren, die slechts
eenmaal beschikbaar is wanneer items met een laag
risico voor het eerst worden gedetecteerd.

De optie Negeren is slechts eenmaal beschikbaar tot
u de standaardinstellingen voor de optie Lage risico's
onder Computerscan wijzigt.

De opties in het venster Bedreigingen gedetecteerd
verschillen op basis van de typen bestanden die Norton
AntiVirus tijdens de scan als geïnfecteerd heeft
aangemerkt.

Aangepaste scans

U kunt een aangepaste scan uitvoeren als u een
bepaald segment van uw computer regelmatig scant.
Met deze aangepaste scan kunt u het segment vaak
scannen zonder het telkens te hoeven specificeren. U
kunt ook plannen dat de aangepaste scan automatisch
op bepaalde datums en tijdstippen, of periodiek wordt
uitgevoerd. U kunt een scan naar wens plannen. Als de
geplande scan begint wanneer u uw computer gebruikt,
kunt u de scan op de achtergrond uitvoeren zodat u uw
werk niet hoeft te onderbreken.

Als u de scan niet langer nodig hebt, kunt u deze
verwijderen. Als u bijvoorbeeld aan een project werkt
waarvoor u regelmatig bestanden moet uitwisselen met
anderen, kunt u een map maken waarin u die bestanden
kopieert en scant voordat u ermee gaat werken.
Wanneer het project is afgelopen, kunt u de aangepaste
scan voor die map verwijderen.

Een aangepaste scan maken

In plaats van de standaardscans uit te voeren die in het
deelvenster Scans worden weergegeven, kunt u uw
eigen scans maken die precies aan uw behoeften
voldoen. U kunt bijvoorbeeld een scan maken die een
map controleert waarin u alle gedownloade bestanden
bewaard.
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U kunt een aangepaste scan maken in het venster
Scans.

Wanneer u aangepaste scans maakt, kunt u deze ook
plannen zodat ze automatisch op bepaalde datums en
tijdstippen, of periodiek worden uitgevoerd.

Een aangepaste scan maken

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.

3 Klik in het venster Scans op Scan maken.
4 Typ in het venster Nieuwe scan in het vakje Naam

van scan een naam voor de scan.
U kunt geen scannaam opgeven die al in gebruik is.

5 Selecteer de gewenste items op het tabblad
Scanitems. Zie “De scanitems selecteren”
op pagina 129

6 Stel op het tabblad Scanplanning de frequentie en
tijd in om de scan uit te voeren. Zie “Een scan
plannen” op pagina 134

7 Configureer op het tabblad Scanopties de opties
naar wens. Zie “De scanopties configureren”
op pagina 131

8 Klik op Opslaan.

De scanitems selecteren

Wanneer u een aangepaste scan configureert, moet u
de items selecteren die u in de scan wilt opnemen. U
kunt afzonderlijke bestanden, mappen of stations
toevoegen. U kunt meerdere stations, mappen en
bestanden selecteren om deze aan de scan toe te
voegen. U kunt ook items van de scan uitsluiten.

w Wanneer u een station selecteert, worden alle items in
het station automatisch aan de scan toegevoegd,
inclusief bestanden en mappen. Wanneer u een map
selecteert, worden alle bestanden in de map aan de
scan toegevoegd.
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De scanitems selecteren

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.

3 In het venster Scans voert u een van de volgende
handelingen uit:
1 Klik op Scan maken om items aan een nieuwe

scan toe te voegen.
In het vakNaam van scanmoet u een naam voor
de scan opgeven.

1 Als u items voor een bestaande scan wilt
toevoegen, klikt u op het bewerkingspictogram
van de scan die u wilt wijzigen, in de kolom Scan
bewerken.

4 Voer in het venster dat verschijnt, op het tabblad
Scanitems een de volgende handelingen uit:
1 Klik op Stations toevoegen in het dialoogvenster

Stations scannen, selecteer de stations die
moeten worden gescand, en klik op Toevoegen
om stations toe te voegen.

1 Klik opMappen toevoegen in het dialoogvenster
Mappen scannen, selecteer de mappen die
moeten worden gescand, en klik op Toevoegen
om mappen toe te voegen.

1 Klik op Bestanden toevoegen in het
dialoogvenster Te scannen bestanden, selecteer
de bestanden die moeten worden gescand, en
klik op Toevoegen om bestanden toe te voegen.

Als u een item uit de lijst wilt verwijderen, selecteert
u het item en klikt u op Verwijderen.

5 Klik op Volgende.
6 Op het tabblad Scanplanning selecteert u de

gewenste scanplanning. Klik dan op Volgende.
7 Klik op het tabblad Scanopties op Opslaan.
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De scanopties configureren

Met Norton AntiVirus kunt u scanopties configureren
voor elke scan die u maakt. Standaard reflecteren de
scanopties de huidige instellingen voorComputerscan
in het venster Instellingen. De gemaakte wijzigingen
zijn alleen van toepassing op de huidige scan. Geen
van de veranderingen die u maakt in de instellingen
voor Computerscan in het venster Instellingen zijn
van invloed op de instellingen van de scanopties voor
de huidige scan.

U kunt de scanopties niet alleen configureren voor de
aangepaste scans die u hebt gemaakt, maar ook voor
de standaardscans. U kunt scanopties configureren voor
Volledige systeemscan, Snelle scan, Scan van station,
Scan van map en Scan van bestand.

De scanopties configureren

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.

3 Klik in het venster Scans, in de kolom Scan
bewerken, op het bewerkingspictogram naast de
scan die u in wilt plannen.

4 Configureer de scanopties naar wens op het tabblad
Scanopties van het venster Scan bewerken.

5 Klik op Opslaan.

Een aangepaste scan bewerken

U kunt een aangepaste scan die u hebt gemaakt,
bewerken. U kunt extra bestanden of mappen aan de
scan toevoegen of de bestanden en mappen verwijderen
die u niet wilt scannen. U kunt ook de naam van de scan
wijzigen.

U kunt een aangepaste scan bewerken in het venster
Scans.
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Een aangepaste scan bewerken

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.

3 Klik in het venster Scans, in de kolom Scan
bewerken, op het bewerkingspictogram naast de
aangepaste scan die u wilt wijzigen.

4 Selecteer de gewenste scanitems in het venster
Scan bewerken op het tabblad Scanopties. Zie “De
scanitems selecteren” op pagina 129

5 Stel op het tabblad Scanplanning de frequentie en
tijd in om de scan uit te voeren. Zie “Een scan
plannen” op pagina 134

6 Configureer op het tabblad Scanopties de opties
naar wens. Zie “De scanopties configureren”
op pagina 131

7 Klik op Opslaan.

Een aangepaste scan uitvoeren

Wanneer u een aangepaste scan uitvoert, hoeft u niet
opnieuw op te geven wat u wilt scannen.

U kunt een aangepaste scan via het venster Scans
uitvoeren.

Een aangepaste scan uitvoeren

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.
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3 Klik in het venster Scans op Uitvoeren naast de
aangepaste scan die u wilt uitvoeren.
U kunt de volgende opties gebruiken om een
aangepaste scan te onderbreken:

Hiermee wordt een aangepaste
scan tijdelijk onderbroken.

Klik op Hervatten om de scan
voort te zetten.

Pauzeren

Hiermee wordt een aangepaste
scan beëindigd.

Klik op Ja ter bevestiging.

Stoppen

4 Voer in het venster Resultatenoverzicht een van
de volgende handelingen uit:
1 Als er geen items zijn die aandacht vereisen, klikt

u op Voltooien.
1 Als items aandacht vereisen, kunt u de risico's in

het venster Bedreigingen gedetecteerd
beoordelen.

Een aangepaste scan verwijderen

Wanneer u de aangepaste scan die u hebt gemaakt niet
meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen.

Een aangepaste scan verwijderen

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.

3 Klik in het venster Scans in de kolom Verwijderen
op het verwijderingspictogram naast de aangepaste
scan die u wilt verwijderen.

4 Klik op Ja om te bevestigen dat u de scan wilt
verwijderen.
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Scans plannen

Norton AntiVirus detecteert automatisch dat uw
computer niet actief is en voert een volledige
systeemscan uit. U kunt echter een volledige
systeemscan volgens uw voorkeuren plannen. Het is
ook mogelijk een schema op te stellen voor een snelle
scan en aangepaste virusscans die u maakt.

U kunt scans automatisch op bepaalde datums en
tijdstippen, of periodiek laten uitvoeren. Als de geplande
scan begint wanneer u uw computer gebruikt, kunt u de
scan op de achtergrond uitvoeren zodat u uw werk niet
hoeft te onderbreken. Met Norton AntiVirus kunt u
Volledige systeemscan, Snelle scan en aangepaste
virusscans plannen. U kunt Scan van station, Scan van
map en Scan van bestand echter niet plannen.

U kunt ook instellen dat Norton AntiVirus uw computer
automatisch uitschakelt of in sluimerstand of
stand-bymodus zet wanneer de geplande scan is
voltooid.

Een scan plannen

Bij het plannen van aangepaste scans hebt u volledige
flexibiliteit. Wanneer u aangeeft hoe vaak u een scan
wilt uitvoeren (elke dag, week of maand), worden extra
opties weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een
maandelijkse scan aanvragen, en vervolgens plannen
dat deze op meerdere dagen wordt uitgevoerd.

Naast de aangepaste scans die u maakt, kunt u in
Norton AntiVirus Volledige systeemscan en Snelle scan
plannen.

U kunt ook plannen dat de scan met specifieke
tijdsintervallen wordt uitgevoerd (uren of dagen). U kunt
een aangepaste scan plannen in het venster Scans.

w In Norton AntiVirus kunt u meerdere datums selecteren
als u een maandelijkse scan plant.
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Een aangepaste scan plannen

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.

3 Klik in het venster Scans in de kolom Scan
bewerken op het bewerkingspictogram naast de
aangepaste scan die u wilt plannen.

4 Voer in het venster Scan bewerken op het tabblad
Scanplanning een van de volgende handelingen
uit:
1 Als u de scan niet op een specifiek tijdstip wilt

uitvoeren, maar de scanopties en -items wel wilt
opslaan, selecteert u Deze scan niet plannen.

1 Als u de scan met specifieke tijdsintervallen wilt
uitvoeren, selecteert uMet specifiek tijdsinterval
uitvoeren.

1 Als u de scan elke dag op een specifiek tijdstip
wilt uitvoeren, selecteert u Dagelijks.

1 Als u de scan op een specifieke dag van de week
wilt uitvoeren, selecteert u Wekelijks.

1 Als u de scan op een specifieke dag van de
maand wilt uitvoeren, selecteert u Maandelijks.

Deze frequentieopties bevatten extra opties waarmee
u de planning verder kunt verfijnen. Stel zo nodig de
extra opties in.

5 Doe het volgende onder De scan uitvoeren :
1 SchakelAlleen tijdens inactiviteit in om de scan

alleen tijdens inactiviteit uit te voeren.
1 Schakel Alleen op wisselstroom in om de scan

alleen uit te voeren wanneer uw computer met
een externe energiebron is verbonden.

1 Schakel Stand-by voorkomen in om te
voorkomen dat uw computer overgaat naar
slaapmodus of stand-by.
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6 Selecteer onder Na voltooiing van scan: de staat
waarin uw computer zich zou moeten bevinden nadat
de scan is voltooid. Uw opties zijn:
1 Ingeschakeld laten
1 Uitschakelen
1 Slaapstand

Deze optie werkt alleen wanneer u de
energiebeheeropties van uw computer via het
Windows Configuratiescherm heeft
geconfigureerd.

1 Sluimerstand
Deze optie werkt alleen wanneer u de
energiebeheeropties van uw computer via het
Windows Configuratiescherm heeft
geconfigureerd.

7 Klik op Volgende.
8 Klik op het tabblad Scanopties op Opslaan.

Een volledige systeemscan plannen

Norton AntiVirus detecteert automatisch dat uw
computer niet actief is en voert een volledige
systeemscan uit. De volledige systeemscan beveiligt
uw computer tegen infecties zonder de prestaties in
gevaar te brengen. U kunt een volledige systeemscan
op bepaalde datums en tijdstippen of periodiek laten
uitvoeren.

U kunt een volledige systeemscan plannen in het venster
Scans.

Een volledige systeemscan plannen

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.

3 Klik in het venster Scans in de kolom Scan
bewerken op het bewerkingspictogram naast
Volledige systeemscan.
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4 Stel in het venster Scan bewerken onder Wanneer
moet de scan worden uitgevoerd? de frequentie
en tijd in wanneer de scan moet worden uitgevoerd.
De meeste frequentieopties omvatten extra opties
waarmee u de planning verder kunt verfijnen. Stel
zo nodig de extra opties in.

5 Klik op Volgende.
6 Klik op het tabblad Scanopties op Opslaan.

Een Snelle scan plannen

Snelle scan scant de belangrijke locaties op uw
computer die vaak het doelwit zijn van virussen en
andere beveiligingsbedreigingen. Wanneer u een Snelle
scan uitvoert, scant Norton AntiVirus alleen de actieve
processen en geladen programma's. Een Snelle scan
neemt minder tijd in beslag dan een Volledige
systeemscan omdat bij deze scan niet uw hele computer
wordt gescand.

In Norton AntiVirus kunt u een Snelle scan plannen. U
kunt een Snelle scan plannen in het venster Scans.

Een Snelle scan plannen

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.

3 Klik in het venster Scans, in de kolom Scan
bewerken, op het bewerkingspictogram naastSnelle
scan.

4 Definieer in het venster Scan bewerken onder
Wanneer moet de scan worden uitgevoerd? de
frequentie en tijd in wanneer de scan moet worden
uitgevoerd.
De meeste frequentieopties omvatten extra opties
waarmee u de planning verder kunt verfijnen. Stel
zo nodig de extra opties in.

5 Klik op Volgende.
6 Klik op het tabblad Scanopties op Opslaan.

137Uw bestanden en gegevens beschermen
De Norton AntiVirus-scans



Een geplande scan bewerken

U kunt de planning van een geplande aangepaste scan,
Snelle scan of Volledige systeemscan wijzigen in het
venster Scans.

Een geplande scan bewerken vanuit het dialoogvenster
Scans van Norton AntiVirus

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.

3 Klik in het venster Scans in de kolom Scan
bewerken op het bewerkingspictogram naast de
gewenste scan.

4 Configureer de planning naar wens op het tabblad
Scanplanning van het venster Scan bewerken.
De meeste frequentieopties omvatten extra opties
waarmee u de planning verder kunt verfijnen. Stel
zo nodig de extra opties in.

5 Klik op Volgende.
6 Klik op het tabblad Scanopties op Opslaan.

Een scan via de opdrachtaanwijzing uitvoeren

Met Norton AntiVirus kunt u scannen via de
opdrachtaanwijzing zonder het hoofdvenster van Norton
AntiVirus te openen. U typt het pad en de naam van het
bestand dat u wilt scannen, of past de scan aan door
een specifieke opdracht toe te voegen. Hieronder vindt
u enkele vaak gebruikte opdrachten:

NAVW32 start de Help
en wordt beëindigd.

/?

Hiermee worden alle
stations gescand.

/A
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Hiermee worden de
lokale station gescand

/L

Hiermee wordt het
scannen van
submappen
ingeschakeld (+) of
uitgeschakeld (-)

/S[+|-]

Hiermee wordt het
scannen van
opstartrecords en
hoofdopstartrecords
ingeschakeld (+) of
uitgeschakeld (-)
(bijvoorbeeld NAVW32
C: /B+ or NAVW32 C:
/B-)

/B[+|-]

Hiermee worden
alleen de
opstartrecords
gescand

/BOOT

Hiermee wordt een
snelle scan uitgevoerd.

/QUICK

Hiermee wordt een
QuickScan
ingeschakeld (+) of
uitgeschakeld (-)

/SE[+|-]

Hiermee wordt het
scannen van
onzichtbare items
ingeschakeld (+) of
uitgeschakeld (-)

/ST[+|-]
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Hiermee worden de
bestanden gescand
die overeenkomen met
het opgegeven
jokerteken

[folder_path]\*[?]

Hiermee wordt het
opgegeven station,
bestand of de
opgegeven map
gescand

[drive|folder|file]

Hiermee wordt
QuickScan op de
achtergrond
uitgevoerd.

w Norton AntiVirus
geeft het venster
scannen alleen weer
wanneer er een
bedreiging is
gedetecteerd.

/SESCAN
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Een scan via de opdrachtaanwijzing uitvoeren

1 Bij de opdrachtaanwijzing voert u het pad in waar
Norton AntiVirus zich bevindt, en de naam van het
uitvoerbare bestand.
In de volgende voorbeelden kunt u de syntaxis van
een scanopdracht zien:
1 "\Program Files\Norton

AntiVirus\Engine\versie\NAVW32"
/opdrachtnaam

waarbij versie het versienummer van Norton
AntiVirus is en opdrachtnaam de opdracht.

1 "\Program Files\Norton
AntiVirus\Engine\version\NAVW32"
[path]file_name

waarbij versie het versienummer van Norton
AntiVirus is, en [pad] bestandsnaam de locatie,
naam en extensie van het bestand weergeeft.

2 Druk op Enter.

Insight-netwerkscan
De Insight-netwerkscan gebruikt de Cloud-technologie
waarin een externe server op het web de meest recente
virusdefinities bevat. Norton AntiVirus scant uw computer
op de laatste beveiligingsbedreigingen. Tijdens het
uitvoeren van de Insight-netwerkscan gebruikt Norton
AntiVirus de virusdefinities die lokaal en in de Cloud
beschikbaar zijn. Norton AntiVirus biedt extra beveiliging
door gebruik te maken van de nieuwste definities in de
Cloud, met uitzondering van de definities die lokaal op
uw computer zijn geïnstalleerd.

Norton AntiVirus voert alleen een Insight-netwerkscan
uit als de optie Insight-beveiliging is ingeschakeld. Als
u de optie Insight-beveiliging wilt inschakelen, gaat u
naar het hoofdvenster van Norton AntiVirus en klikt u
op Instellingen > Algemeen > Andere instellingen >
Insight-beveiliging >Aan. De optie Insight-beveiliging
is standaard ingeschakeld.
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Als de optie Insight-beveiliging is ingeschakeld, worden
de traditionele en de Insight-netwerkscan tegelijk door
Norton AntiVirus uitgevoerd. Wanneer u met de
rechtermuisknop op een bestand klikt en de optie Nu
scannen kiest, worden de Insight-netwerkscan en de
traditionele QuickScan uitgevoerd. De traditionele scan
gebruikt de definities van het lokale systeem, terwijl de
Insight-netwerkscan de definities gebruikt die in de Cloud
worden gehost.

Bedreigingsdetectie op basis van de definities in de
Cloud is identiek aan bedreigingsdetectie op basis van
de lokale definities. Cloud-definities omvatten echter
extra gegevens over de gedetecteerde bedreigingen,
die aangeven dat de bedreigingen afkomstig zijn van
internet. Definities op de cloud verschaffen een
algemene naam voor het gedetecteerde risico, terwijl
de lokale definities de specifieke naam voor het
gedetecteerde risico bevatten. Als bijvoorbeeld een
Trojaans paard wordt gedetecteerd, geven de
scanresultaten van het Insight-netwerk mogelijk
Cloud.Trojan weer. De scanresultaten van de lokale
definitie geven echter mogelijk Trojan.Foo weer.

Insight-beveiliging in- of uitschakelen

Met de optie Insight-beveiliging kan Norton AntiVirus
een Insight-netwerkscan op uw computer uitvoeren.

Wanneer de optie Insight-beveiliging is ingeschakeld,
worden de traditionele en de Insight-netwerkscan tegelijk
door Norton AntiVirus uitgevoerd. De traditionele scan
gebruikt de definities van het lokale systeem, terwijl de
Insight-netwerkscan de definities gebruikt die in de Cloud
worden gehost. Norton AntiVirus voert alleen een
traditionele scan uit als de optie Insight-beveiliging is
uitgeschakeld.

Norton AntiVirus voert alleen een Insight-netwerkscan
uit als de optie Insight-beveiliging is ingeschakeld. De
optie Insight-beveiliging is standaard ingeschakeld.
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Insight-beveiliging in- of uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Andere instellingen in het linkerdeelvenster.
4 Voer een van de volgende handelingen uit in de rij

Insight-beveiliging :
1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar rechts op de

Uit-positie om Insight-beveiliging uit te schakelen.
1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar links op de

Aan-positie om Insight-beveiliging in te schakelen.

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.

Norton Power Eraser
Norton Power Eraser is een krachtige verwijderingstool
voor malware waarmee u beveiligingsrisico's kunt
opruimen die moeilijk te verwijderen zijn. Als een
programma uw computer heeft gekaapt en u moeite
hebt dit te detecteren of te verwijderen, kan Norton
Power Eraser dit beveiligingsrisico van uw computer
verwijderen. Het bindt de strijd aan met lastig te
detecteren crimeware, ook wel scareware of rogueware
genoemd, die cybercriminelen gebruiken om u te
misleiden en te zorgen dat u onbewust bedreigingen op
uw computer downloadt.

Norton Power Eraser bevat mogelijkheden voor detectie
en verwijdering van beveiligingsrisico's die zich voordoen
als legitieme toepassingen (nepantivirussoftware), ook
wel bekend als scareware, rogueware of scamware. Het
hulpprogramma gebruikt aggressievere technieken dan
uw Norton AntiVirus-product, dus het risico bestaat dat
het legitieme programma's markeert voor verwijdering.
Voordat u bestanden verwijdert, moet u de
scanresultaten zorgvuldig bekijken.
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Uw computer scannen met Norton Power Eraser

Norton Power Eraser helpt u beveiligingsrisico's op te
ruimen die lastig van de computer zijn te verwijderen.

Scannen met Norton Power Eraser

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op Nu
scannen.

2 Klik in het venster dat verschijnt op
Reparatieprogramma.

3 Klik in het deelvenster Reparatieprogramma op
Norton Power Eraser.

4 Klik op OK.

Info over Facebook-prikbord scannen
Norton Safe Web beschermt uw computer tegen
schadelijke URL's wanneer u Facebook gebruikt. Het
scant elke URL op uw Facebook-prikbord en geeft de
pictogrammen met de Norton-beoordelingen weer voor
de gescande URL's.

U kunt ook controleren of een URL veilig of onveilig is.
Norton Safe Web scant uw Facebook-nieuwsoverzicht
en geeft u de veiligheidsstatus voor elke URL. Op deze
manier bent u niet alleen beveiligd tegen onveilige sites,
u kunt ook andere Facebook-gebruikers op de hoogte
brengen van de beveiligingsstatus van een website.

Norton Safe Web heeft uw toestemming nodig om de
URL's op uw Facebook-prikbord te scannen. Wanneer
u de Facebook-app van Norton Safe Web installeert,
vraagt de app u om toestemming voor toegang tot uw
Facebook-prikbord. U kunt deze toegang toestaan of
weigeren om Norton Safe Web toegang tot uw
Facebook-prikbord te geven.

Met de functie voor automatisch scannen op de Norton
Safe Web-toepassingspagina kunt u uw
Facebook-prikbord offline beveiligen. Norton Safe Web
scant elke dag het Nieuwsoverzicht op uw
Facebook-prikbord en beveiligt u tegen schadelijke
koppelingen. Wanneer Norton Safe Web een schadelijke
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koppeling detecteert, wordt u hiervan via een bericht op
uw Facebook-prikbord op de hoogte gesteld. OmNorton
Auto-Scan te activeren, verplaatst u de schuifregelaar
Auto-Scan aan/Auto-Scan uit links van de positie
Auto-Scan aan. De app vraagt aanvullende
toestemming om automatisch te publiceren op uw
prikbord wanneer schadelijke koppelingen zijn
geïdentificeerd.

Om een schadelijke koppeling van uw
Facebook-prikbord te verwijderen, gaat u naar het
prikbord en verwijdert u de schadelijke koppeling. Ook
kunt u op Zie Norton Safe Web Report klikken om
Norton-beoordelingen te bekijken en andere informatie
over de schadelijke koppeling. Als er geen schadelijke
software wordt gedetecteerd op uw Facebook-prikbord,
genereert Norton Safe Web een bericht met de melding
dat uw Facebook-prikbord veilig is. Norton Safe Web
plaatst dit bericht elke 30 dagen op uw
Facebook-prikbord.

Als u later beslist om Norton Safe Web van uw
Facebook-profiel te verwijderen, kunt u de optie
Accountinstellingen van Facebook gebruiken.

Norton Safe Web geeft na het scannen van de
koppelingen op uw Facebook-prikbord, de volgende
beveiligingsstatussen:

Geeft aan dat de site de beste
beveiligingspraktijken heeft.

Sites met deze classificatie zijn
niet schadelijk voor uw
computer. U kunt ze dus met
een gerust hart bezoeken.

Beveiligd door Norton
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Geeft aan dat het veilig is om
de site te bezoeken en dat deze
Norton trusted is.

Sites met deze classificatie zijn
niet schadelijk voor uw
computer, dus u kunt deze site
bezoeken.

Veilig

Geeft aan dat de site
beveiligingsbedreigingen kan
bevatten. Symantec raadt u aan
om voorzichtig te zijn bij een
bezoek aan dit soort websites.

Let op

Geeft aan dat de site
beveiligingsrisico's bevat.

Sites met deze classificatie
proberen mogelijk schadelijke
software op uw computer te
installeren. Symantec raadt het
bezoeken van deze pagina
wordt af.

Waarschuwing

Geeft aan dat Norton Safe Web
deze site nog niet heeft
geanalyseerd en onvoldoende
informatie heeft over deze site.

Onbekend

Scannen van uw Facebook-prikbord inschakelen

De functie Norton Safe Web scant uw Facebook-prikbord
en analyseert de beveiligingsniveaus van koppelingen
die de laatste 24 uur zijn geplaatst. Vervolgens wordt
de beveiligingsstatus van de gescande URL's
weergegeven. Norton Safe Web heeft echter uw
toestemming nodig om uw Facebook-prikbord te
scannen.
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Uw Facebook-prikbord inschakelen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op Nu
scannen.

2 Klik in het venster dat verschijnt op
Facebook-prikbord scannen.

3 Klik op Mijn Facebook-prikbord scannen in het
deelvenster Facebook-prikbord scannen.

4 Meld u aan bij uw Facebook-profiel op de
aanmeldingspagina van Facebook.

5 Geef de app toestemming om uw openbare profiel,
lijst met vrienden en nieuwsoverzicht te raadplegen.

6 Klik op Auto-Scan aan om ervoor te zorgen dat
Norton Auto-Scan uw Facebook-account beschermt.

7 Geef de app toestemming om namens u openbare
berichten over schadelijke koppelingen te publiceren
op uw prikbord.

Scannen tijdens inactiviteit
Norton AntiVirus beveiligt uw computer tegen continue
bedreigingen door gebruik te maken van de functie
Scannen tijdens inactiviteit om automatisch scans op
uw computer uit te voeren. Scannen tijdens inactiviteit
detecteert hoe lang u uw computer niet gebruikt en voert
intelligent scans uit afhankelijk van de scangeschiedenis
van uw computer.

De optieScannen tijdens inactiviteitwordt automatisch
ingeschakeld wanneer u Norton AntiVirus installeert.
Hoewel de optie Scannen tijdens inactiviteit de scans
automatisch uitvoert, kunt u de instellingen voor
Scannen tijdens inactiviteit nog steeds aanpassen.
Norton AntiVirus bepaalt wanneer Scannen tijdens
inactiviteit moet worden uitgevoerd, afhankelijk van de
instellingen en enkele andere vooraf gedefinieerde
parameters.
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De volgende lijst geeft details voor de instellingen en
de vooraf gedefinieerde parameters:

U kunt instellen na hoeveel tijd
Norton AntiVirus uw computer
als niet actief moet
beschouwen. U kunt een
waarde selecteren (in minuten)
tussen 1 en 30. Wanneer u uw
computer tijdens de opgegeven
periode niet gebruikt,
controleert Norton AntiVirus de
andere vooraf gedefinieerde
parameters en wordt Scannen
tijdens inactiviteit uitgevoerd.

Time-out bij inactiviteit

Enkele van de vooraf
gedefinieerde parameters die
Norton AntiVirus controleert,
zijn inactiviteit van CPU,
schijfgebruik en het type stroom
dat u gebruikt voor uw
computer.

U stelt bijvoorbeeld de duur van
Time-out bij inactiviteit in op 10
minuten en kijkt 11 minuten
zonder onderbreking naar een
online video. In dit geval wordt
Scannen tijdens inactiviteit niet
uitgevoerd vanwege de taak die
veel CPU gebruikt.

Vooraf gedefinieerde
parameter

w Uw computer moet op wisselstroom werken om Norton
AntiVirus Scannen tijdens inactiviteit te laten uitvoeren.

U kunt de scanresultaten op de volgende locaties
bekijken:
1 De categorie Scanresultaten in het venster

Beveiligingsgeschiedenis
1 De categorie Norton-taken in het venster

Norton-taken

148Uw bestanden en gegevens beschermen
De Norton AntiVirus-scans



Norton AntiVirus breekt Scannen tijdens inactiviteit af
als u uw computer weer gaat gebruiken. De scan wordt
echter weer hervat wanneer uw computer opnieuw niet
actief is.

w U moet Scannen tijdens inactiviteit uitschakelen om een
Volledige systeemscan te plannen. Laat Scannen tijdens
inactiviteit echter altijd ingeschakeld zodat Norton
AntiVirus uw computer kan scannen wanneer deze niet
actief is.

Scannen tijdens inactiviteit in- of uitschakelen

De optieScannen tijdens inactiviteitwordt automatisch
ingeschakeld wanneer u Norton AntiVirus installeert.
Wanneer de optie Scannen tijdens inactiviteit is
ingeschakeld, houdt Norton AntiVirus bij hoe lang u uw
computer niet gebruikt. Norton AntiVirus voert
vervolgens intelligent een scan uit, afhankelijk van de
scangeschiedenis van uw computer. Het kan echter
gebeuren dat u Scannen tijdens inactiviteit wilt
uitschakelen.

Scannen tijdens inactiviteit uitschakelen

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.

3 Klik in het venster Scans in de kolom Scan
bewerken op het bewerkingspictogram naast de
aangepaste scan die u wilt plannen.

4 Schakel onder Scan uitvoeren de optie Alleen
tijdens inactiviteit uit.

5 Klik op Volgende en vervolgens op Opslaan.

Scannen tijdens inactiviteit inschakelen

1 Klik op Nu scannen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 In het deelvenster Computerscan klikt u op
Aangepaste scan.
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3 Klik in het venster Scans in de kolom Scan
bewerken op het bewerkingspictogram naast de
aangepaste scan die u wilt plannen.

4 Schakel onder Scan uitvoeren de optie Alleen
tijdens inactiviteit uit.

5 Klik op Volgende en vervolgens op Opslaan.

Duur van Time-out bij inactiviteit opgeven

U kunt instellen na hoeveel tijd Norton AntiVirus uw
computer als niet actief moet beschouwen. U kunt een
waarde selecteren (in minuten) tussen 1 en 30. Wanneer
u uw computer tijdens de opgegeven periode niet
gebruikt, controleert Norton AntiVirus de andere vooraf
gedefinieerde parameters en wordt een volledige
systeemscan uitgevoerd.

De duur voor Time-out bij inactiviteit opgeven via het
venster Instellingen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Selecteer de gewenste duur in de vervolgkeuzelijst
in de rij Time-out bij inactiviteit.
U moet misschien in het venster scrollen om de optie
te zien.

4 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.

SONAR-beveiliging
Symantec Online Network for Advanced Response
(SONAR) biedt realtimebeveiliging tegen bedreigingen
en detecteert proactief onbekende beveiligingsrisico's
op uw computer. SONAR identificeert nieuwe
bedreigingen op basis van het gedrag van toepassingen.
SONAR identificeert bedreigingen sneller dan de
traditionele, op handtekeningen gebaseerde technieken
voor bedreigingsdetectie. SONAR detecteert en beveiligt
u al tegen schadelijke code voordat virusdefinities via
LiveUpdate beschikbaar zijn.
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w Het is raadzaam dat uw computer met internet
verbonden blijft om realtimebeveiliging tegen
bedreigingen en proactieve detectie van onbekende
beveiligingsrisico's op uw computer te verkrijgen.

SONAR controleert uw computer op schadelijke
activiteiten door middel van heuristische analyse.

Bedreigingen met hoge zekerheid worden door SONAR
automatisch geblokkeerd en verwijderd. Wanneer
bedreigingen met hoge zekerheid worden gedetecteerd
en verwijderd, wordt u hiervan door Norton AntiVirus op
de hoogte gesteld. SONAR-beveiliging biedt u de beste
controle wanneer bedreigingen met lage zekerheid
worden gedetecteerd. U kunt de SONAR-meldingen
ook onderdrukken door de optie Meldingen van
SONAR-blokkering weergeven uit te schakelen.

Als u in het waarschuwingsbericht op de koppeling
Details weergeven klikt, wordt een overzicht
weergegeven van de verholpen bedreigingen met hoge
zekerheid. U kunt de details bekijken onder de categorie
Opgeloste beveiligingsrisico's in het venster
Beveiligingsgeschiedenis.

SONAR-beveiliging in- of uitschakelen

SONAR beveiligt u al tegen schadelijke code voordat
virusdefinities via LiveUpdate beschikbaar zijn.
Standaard is SONAR ingeschakeld om onbekende
veiligheidsrisico's op uw computer proactief te
detecteren.

Wanneer u SONAR-beveiliging uitschakelt, wordt een
beveiligingswaarschuwing weergegeven. Via deze
beveiligingswaarschuwing kunt u opgeven hoe lang
SONAR-beveiliging uitgeschakeld moet blijven.

w Wanneer Auto-Protect is uitgeschakeld, is
SONAR-beveiliging ook niet actief. In dat geval wordt
uw computer niet beveiligd tegen nieuwe bedreigingen.
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SONAR-beveiliging in- of uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op Realtimebeveiliging in het venster
Instellingen in het linkerdeelvenster.

3 Voer een van de volgende handelingen uit in de rij
SONAR-beveiliging :
1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar rechts om deze

op de Uit-positie te zetten en SONAR-beveiliging
uit te schakelen.

1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar links om deze
op de Aan-positie te zetten en SONAR-beveiliging
in te schakelen.

4 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.

Realtime-uitsluitingen

Symantec Online Network for Advanced Response
(SONAR) biedt realtimebeveiliging tegen bedreigingen
en detecteert proactief onbekende beveiligingsrisico's
op uw computer. SONAR identificeert nieuwe
bedreigingen op basis van het gedrag van toepassingen.
SONAR identificeert bedreigingen sneller dan de
traditionele, op handtekeningen gebaseerde technieken
voor bedreigingsdetectie. SONAR detecteert en
beschermt u al tegen schadelijke programma's voordat
virusdefinities via LiveUpdate beschikbaar zijn.

SONAR controleert uw computer op schadelijke
activiteiten door middel van heuristische analyse.
Bedreigingen met hoge zekerheid worden automatisch
geblokkeerd en verwijderd. Wanneer bedreigingen met
hoge zekerheid worden gedetecteerd en verwijderd,
wordt u hiervan door Norton AntiVirus op de hoogte
gesteld.

U kunt Norton AntiVirus echter configureren om
bepaalde programma's van de Norton AntiVirus
Auto-Protect-scans en SONAR-scans uit te sluiten. Sluit
programma's alleen uit als u zeker weet dat ze niet zijn
geïnfecteerd. U kunt de programma's uitsluiten van de
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Auto-Protect-scans en SONAR-scans door ze aan het
vensterRealtime-uitsluitingen toe te voegen. Wanneer
u een programma aan het venster
Realtime-uitsluitingen toevoegt, wordt het bestand
door Norton AntiVirus genegeerd wanneer de
Auto-Protect-scan en SONAR-scan worden uitgevoerd.
De optie sluit ook submappen binnen een map uit.

w Sluit een programma alleen van Norton AntiVirus-scans
uit als u zeker weet dat het programma veilig is. Als een
programma bijvoorbeeld afhankelijk is van een ander
programma dat een beveiligingsrisico vormt, kunt u
besluiten dat programma toch op uw computer te laten
staan.

Als u programma's aan het venster
Realtime-uitsluitingen wilt toevoegen, gaat u naar het
hoofdvenster van Norton AntiVirus en klikt u op
Instellingen > Computer > AntiVirus- en
SONAR-uitsluitingen > Items die van Auto-Protect-,
SONAR- en downloadinformatiedetectie moeten
worden uitgesloten > Configureren.

Beveiligingsbedreigingen uitsluiten van scans

U kunt de vensters Scanuitsluitingen en
Realtime-uitsluitingen gebruiken om virussen en
andere beveiligingsbedreigingen met een hoog risico
van scans uit te sluiten.

Beveiligingsbedreigingenmet een hoog risico van scans
uitsluiten

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen in het
linkerdeelvenster op AntiVirus- en
SONAR-uitsluitingen.
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3 Voer een van de volgende handelingen uit:
1 Klik in de rij Items uitsluiten van scans op

Configureren.
1 Klik in de rij Items die van Auto-Protect-,

SONAR- en downloadinformatiedetectie
moeten worden uitgesloten op Configureren.

4 Klik op Toevoegen in het venster dat verschijnt.
5 Selecteer Mappen of Bestanden in de

vervolgkeuzelijst.
6 Klik op het bladerpictogram in het dialoogvenster

Item toevoegen.
7 Selecteer het item dat u van de scan wilt uitsluiten,

in het dialoogvenster dat verschijnt.
8 Klik op OK.
9 Klik op OK in het dialoogvenster Item toevoegen.
10 Klik in het opgeroepen venster op Toepassen en

vervolgens op OK.

Uitsluitingen van handtekeningen

Met Norton AntiVirus kunt u specifieke bekende
beveiligingsrisico's selecteren en van Norton
AntiVirus-scans uitsluiten. Sluit een risico alleen van
Norton AntiVirus-scans uit als dat specifiek nodig is. Als
een programma bijvoorbeeld afhankelijk is van een
ander programma dat een beveiligingsrisico vormt, kunt
u besluiten dat programma toch op uw computer te laten
staan. Ook kunt u aangeven dat waarschuwen niet meer
nodig is bij toekomstige scans.

w Wanneer u een bekend beveiligingsrisico uitsluit van
Norton AntiVirus-scans, wordt het beveiligingsniveau
van uw computer verlaagd. Sluit items alleen uit als u
zeker weet dat ze niet zijn geïnfecteerd.

Als u een beveiligingsrisico van scans wilt uitsluiten,
moet u het specifieke beveiligingsrisico aan het venster
Uitgesloten handtekeningen toevoegen. Het venster
Uitgesloten handtekeningen bevat de lijst met alle
beveiligingsrisico's die van Norton AntiVirus-scans

154Uw bestanden en gegevens beschermen
De Norton AntiVirus-scans



kunnen worden uitgesloten. Voor elk beveiligingsrisico
kunt u de details bekijken, evenals het effect van het
risico op uw computer.

Als u beveiligingsrisico's aan het venster Uitgesloten
handtekeningen wilt toevoegen, gaat u naar het
hoofdvenster van Norton AntiVirus en klikt u op
Instellingen > Computer > AntiVirus- en
SONAR-uitsluitingen > Handtekeningen die van alle
detecties worden uitgesloten > Configureren.

Items toevoegen aanUitgesloten handtekeningen

Als u een beveiligingsrisico van scans wilt uitsluiten,
moet u het specifieke beveiligingsrisico aan het venster
Uitgesloten handtekeningen toevoegen. U kunt een
bekend risico op naam selecteren en aan de lijst
toevoegen.

w Wanneer u een bekend beveiligingsrisico uitsluit van
Norton AntiVirus-scans, wordt het beveiligingsniveau
van uw computer verlaagd. Sluit items alleen uit als u
zeker weet dat ze niet zijn geïnfecteerd.

Een handtekening toevoegen aan Uitgesloten
handtekeningen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen in het
linkerdeelvenster op AntiVirus- en
SONAR-uitsluitingen.

3 Klik op Configureren in de rij Handtekeningen die
van alle detecties worden uitgesloten.

4 Klik op Toevoegen in het venster Uitgesloten
handtekeningen.

5 Klik in het venster Beveiligingsrisico's op een
beveiligingsrisico dat u wilt uitsluiten, en klik op
Toevoegen.

6 Klik in het venster Uitgesloten handtekeningen op
Toepassen en vervolgens op OK.

7 Klik op OK in het venster Instellingen.
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Bestands-id's wissen die van scans worden uitgesloten

Norton AntiVirus geeft informatie over de
betrouwbaarheid van alle programma's en processen
die op uw computer worden uitgevoerd. Met het Norton
Insight-venster kunt u verdachte of kwetsbare bestanden
op uw computer opsporen met behulp van
bedreigingsdetectie op basis van reputatie. Norton
AntiVirus biedt reputatiegegevens zoals
vertrouwensniveau, gangbaarheid bij gebruikers en
stabiliteit voor alle programma's en processen die
worden gescand. Norton AntiVirus slaat de
reputatiegegevens van alle gescande bestanden op.

Alle vertrouwde en positieve bestanden worden voorzien
van de vertrouwensniveaus Vertrouwd en Goed. Als
een van de gescande bestanden verdacht of kwetsbaar
is, wijst Norton AntiVirus het vertrouwensniveau Slecht
of Laag toe.

Norton AntiVirus sluit altijd de bestanden die als
Vertrouwd en Goed zijn aangemerkt van de scan uit.
Wilt u echter dat Norton AntiVirus alle bestanden op uw
computer scant, dan moet u de hash-bestands-id's van
de uitgesloten bestanden wissen.

w Wanneer u een bedreiging op basis van reputatie uitsluit,
voegt Norton AntiVirus de handtekening van de
uitgesloten bedreiging niet toe aan het venster
Uitsluitingen van handtekeningen. Dit komt doordat
bedreigingen op basis van reputatie worden uitgesloten
op hash-waarde. U kunt de optieBestands-id's wissen
die van scans worden uitgesloten gebruiken om de
hash-bestands-id's van uitgesloten bestanden te wissen.

De hash-bestands-id's wissen van bestanden die van
scans zijn uitgesloten. Klik in het hoofdvenster van
Norton AntiVirus op Instellingen > Computer >
AntiVirus- en SONAR-uitsluitingen > Bestands-id's
wissen die van scans worden uitgesloten > Alles
wissen.

156Uw bestanden en gegevens beschermen
De Norton AntiVirus-scans



Bestands-id's wissen die van scans worden
uitgesloten

Alle vertrouwde en positieve bestanden worden door
Norton AntiVirus voorzien van de vertrouwensniveaus
Vertrouwd en Goed. Wanneer een bestand wordt
aangemerkt als Vertrouwd of Goed, scant Norton
AntiVirus het bestand niet meer. Dit kan de
scanprestaties van Norton AntiVirus op uw computer
verbeteren.

Wilt u echter dat Norton AntiVirus alle bestanden op uw
computer scant, dan moet u de reputatiegegevens van
de uitgesloten bestanden wissen.

w Wanneer u id's van bestanden wist die van scans
worden uitgesloten, kan het langer duren om de scan
te voltooien.

Norton AntiVirus sluit de bestanden die Vertrouwd en
Goed zijn van de scan uit. Wilt u echter dat Norton
AntiVirus alle bestanden op uw computer scant, dan
moet u de reputatiegegevens van de uitgesloten
bestanden wissen.

Bestands-id's wissen die van scans worden uitgesloten

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen in het
linkerdeelvenster op AntiVirus- en
SONAR-uitsluitingen.

3 Klik op Alles wissen in de rij Bestands-id's wissen
die van scans worden uitgesloten.

4 Klik in het venster Waarschuwing op Ja.
5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen en

klik vervolgens op OK.

Stille modus
Norton AntiVirus biedt een groot aantal oplossingen en
functies voor de afhandeling van virussen en andere
beveiligingsbedreigingen. Norton AntiVirus laat u ook
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via waarschuwingen en meldingen weten hoe virussen
en andere beveiligingsbedreigingen worden
gedetecteerd en opgelost. Wanneer u belangrijke taken
op uw computer uitvoert, wilt u waarschijnlijk geen
waarschuwingsberichten ontvangen. Afhankelijk van de
Instellingen voor Stille modus die actief zijn, zal
Norton AntiVirus waarschuwingen en meldingen
onderdrukken en tijdelijk de meeste
achtergrondactiviteiten onderbreken.

In Norton AntiVirus vindt u de volgende opties onder
Instellingen voor Stille modus:

In Norton AntiVirus kunt u Stille
modus handmatig voor
bepaalde tijd inschakelen met
de toepasselijke optie.

Stille modus

Norton AntiVirus schakelt deze
optie automatisch in wanneer
een schermvullende toepassing
wordt gedetecteerd, en schakelt
deze weer uit wanneer de
toepassing wordt gestopt.

Detectie van volledig
scherm
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Norton AntiVirus schakelt deze
optie automatisch in wanneer
de volgende taken worden
gedetecteerd: het branden van
een cd/dvd of een tv-opname
van Media Center. Norton
AntiVirus schakelt Stille modus
(automatisch) ook automatisch
in wanneer u een programma
uitvoert dat u in de lijst
Programma's met stille modus
(automatisch) hebt opgenomen.
Norton AntiVirus schakelt de
Stille modus (automatisch) uit
wanneer de taken zijn voltooid.
Norton AntiVirus schakelt Stille
modus (automatisch) ook uit
wanneer geen actieve
exemplaren van de
programma's in de lijst
Programma's met stille modus
(automatisch) worden
gedetecteerd.

Stille modus
(automatisch)

Het Norton AntiVirus-pictogram toont de ingeschakelde
status van Stille modus in het systeemvak rechts van
de taakbalk. Het pictogram verandert in een halvemaan
wanneer Stille modus is ingeschakeld. Norton AntiVirus
waarschuwt u ook wanneer Stille modus is
uitgeschakeld.

U kunt het overzicht van de Stille modus-sessies
bekijken bij de categorieën Recente geschiedenis,
Volledige geschiedenis en Stille modus in de
vervolgkeuzelijst van de optieWeergeven in het venster
Beveiligingsgeschiedenis.

Het overzicht bevat de volgende informatie:
1 Inschakel- en uitschakelstatus van Stille modus
1 Gebruik van Instellingen voor Stille modus, zoals

Stille modus of Stille modus (automatisch)
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1 Het type programma dat Stille modus activeert, zoals
het branden van een cd/dvd, of een tv-opname

1 De naam van een gebruikergedefinieerd programma
dat Stille modus inschakelt

1 De tijd en datum waarop Stille modus is in- of
uitgeschakeld

1 De ernst geeft het risiconiveau van het geselecteerde
item weer

De Stille modus die u handmatig inschakelt

Met Norton AntiVirus kunt u Stille modus handmatig
voor bepaalde tijd inschakelen. Wanneer Stille modus
is ingeschakeld, worden waarschuwingen onderdrukt
en achtergrondactiviteiten onderbroken door Norton
AntiVirus gedurende de tijd die u opgeeft. U kunt de
status van Stille modus controleren in het systeemvak
rechts van de taakbalk. Het Norton AntiVirus-pictogram
in het systeemvak wordt gewijzigd in een halvemaan
om aan te geven dat Stille modus is ingeschakeld. Door
Stille modus handmatig in te schakelen voordat u taken
uitvoert, kunt u voorkomen dat u gedurende de
opgegeven tijd wordt gestoord door waarschuwingen,
meldingen of achtergrondactiviteiten.

U kunt Stille modus voor een periode van één, twee,
vier of zes uur of één dag inschakelen. Na de
opgegeven periode schakelt Norton AntiVirus Stille
modus uit. U kunt Stille modus ook op elk moment
handmatig uitschakelen. Norton AntiVirus waarschuwt
u wanneer Stille modus wordt uitgeschakeld. De
activiteiten die tijdens Stille modus werden onderbroken,
worden uitgevoerd nadat Stille modus is uitgeschakeld.

Stille modus handmatig in- of uitschakelen

Voordat u een belangrijke taak op uw computer uitvoert,
kunt u Stille modus handmatig voor bepaalde tijd
inschakelen. U kunt Stille modus voor een periode van
één, twee, vier of zes uur of één dag inschakelen. Het
Norton AntiVirus-pictogram toont de ingeschakelde
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status van Stille modus in het systeemvak rechts van
de taakbalk. Norton AntiVirus waarschuwt u wanneer
Stille modus is uitgeschakeld. Nadat Stille modus is
uitgeschakeld, geeft Norton AntiVirus ook
waarschuwingen weer als tijdens het uitvoeren van de
Stille modus beveiligingsactiviteiten zijn gedetecteerd.

U kunt de stille modus in- of uitschakelen via de sectie
Instellingen voor Stille modus van het venster
Instellingen. U kunt Stille modus ook in- of uitschakelen
door gebruik te maken van het Norton
AntiVirus-pictogram in het systeemvak.

Stille modus inschakelen via het venster Instellingen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Instellingen voor Stille modus in het
linkerdeelvenster.

4 In de rij Stille modus versleept u de schuifregelaar
Aan/Uit naar links naar de positie Aan.

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.
6 Selecteer in het dialoogvenster Stille modus

inschakelen, in de vervolgkeuzelijst voor duur,
hoelang de Stille modus actief moet blijven. Klik dan
op OK.

7 Klik in het venster Instellingen op OK.

Stille modus uitschakelen via het venster Instellingen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Instellingen voor Stille modus in het
linkerdeelvenster.

4 In de rij Stille modus versleept u de schuifregelaar
Aan/Uit naar rechts naar de positie Uit.

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.
6 Klik op OK.
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Stille modus inschakelen via het systeemvak

1 Rechtsklik op het Norton AntiVirus-pictogram in het
systeemvak op de Windows-taakbalk, en klik
vervolgens op Stille modus inschakelen.

2 Selecteer in het dialoogvenster Stille modus
inschakelen, in de vervolgkeuzelijst voor duur,
hoelang de Stille modus actief moet blijven. Klik dan
op OK.

Stille modus uitschakelen via het systeemvak

4 Rechtsklik op het Norton AntiVirus-pictogram in het
systeemvak op de Windows-taakbalk, en klik
vervolgens op Stille modus uitschakelen.

Stille modus wordt automatisch ingeschakeld

Wanneer u een film bekijkt, games speelt of een
presentatie geeft, wordt de toepassing vaak uitgevoerd
op het volledige scherm. Norton AntiVirus detecteert
dat de toepassing op het volledige scherm wordt
uitgevoerd en gaat automatisch over op de Stille modus.
Wanneer Stille modus is ingeschakeld, onderdrukt
Norton AntiVirus de meeste waarschuwingen en worden
achtergrondactiviteiten onderbroken. Alleen de
activiteiten die uw computer tegen virussen en andere
beveiligingsbedreigingen beschermen, worden
uitgevoerd. Minimale achtergrondactiviteit verzekert ook
optimale prestaties van uw computer. De activiteiten die
werden onderbroken, worden weer uitgevoerd nadat u
de toepassing schermvullend hebt gebruikt.

Met de Stille modus kunt u ook zorgen dat uw Media
Center Extender-sessie niet wordt onderbroken. Een
Media Center Extender-sessie is een uitgebreide sessie
van Media Center met een entertainmentapparaat zoals
een tv. De waarschuwingen en meldingen die tijdens
een Media Center Extender-sessie verschijnen,
onderbreken de sessie tussen de hostcomputer en het
entertainmentapparaat. Norton AntiVirus identificeert
een Media Center Extender-sessie als een actieve
schermvullende toepassing en schakelt de Stille modus
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in. Wanneer u Stille modus inschakelt, zorgt Norton
AntiVirus dat waarschuwingen en meldingen worden
onderdrukt en dat achtergrondactiviteiten worden
opgeschort om ononderbroken sessies te waarborgen
voor opties van Stille modus, zoals Detectie van volledig
scherm, of Media Center-toepassingen.

Detectie van volledig scherm in- of uitschakelen

Met de optie Detectie van volledig scherm in het
venster Instellingenwordt de Stille modus automatisch
in- of uitgeschakeld wanneer Norton AntiVirus een
toepassing in volledig scherm detecteert. Standaard
blijft de optie Detectie van volledig scherm
ingeschakeld nadat u Norton AntiVirus hebt
geïnstalleerd.

Detectie van volledig scherm uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Instellingen voor Stille modus in het
linkerdeelvenster.

4 Zet in de rij Detectie van volledig scherm, de
Aan/Uit -schakelaar op de Uit -positie (naar rechts).

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.

Schermvullende detectie inschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Instellingen voor Stille modus in het
linkerdeelvenster.

4 Zet in de rij Detectie van volledig scherm, de
Aan/Uit -schakelaar op de Aan -positie (naar links).

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.
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Stille modus (automatisch)

Norton AntiVirus schakelt Stille modus (automatisch) in
wanneer u taken uitvoert die meer systeemresources
vereisen. Als de Stille modus (automatisch) is
ingeschakeld, onderdrukt Norton AntiVirus de
achtergrondactiviteiten en laat de taak het
maximaalaantal resources gebruiken voor betere
prestaties.

U kunt instellen dat Norton AntiVirus automatisch de
stille modus inschakelt wanneer u de volgende taken
uitvoert:
1 Cd-/dvd-brander voor IMAPI 2.0
1 TV-opname van Media Center
1 Programma's die door gebruikers zijn gedefinieerd
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In de volgende tabel vindt u informatie over de
verschillende opties:

Cd-/dvd-brander voor
IMAPI 2.0
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Wanneer u een toepassing van
Media Center gebruikt om een
cd of dvd te branden, schakelt
Norton AntiVirus de stille modus
automatisch in als de optie
Cd-/dvd-brander voor IMAPI 2.0
is ingeschakeld. De optie
Cd-/dvd-brander voor IMAPI 2.0
is standaard ingeschakeld. Als
de Stille modus (automatisch)
is ingeschakeld, onderbreekt
Norton AntiVirus
achtergrondactiviteiten om de
prestaties te verbeteren tijdens
het branden van uw schijf.
Desondanks blijft Norton
AntiVirus waarschuwingen en
berichten tonen tijdens de
sessie.

Norton AntiVirus ondersteunt
het inschakelen van Stille
modus (automatisch) voor de
volgende Media
Center-toepassingen voor
cd-/dvd-branders:
1 IMAPI 2.0
1 J. River MEDIA CENTER

(versie 13.0.125 en hoger)

Norton AntiVirus schakelt Stille
modus (automatisch) in zodra
u het branden van een cd of
dvd met een Media
Center-toepassing start. Norton
AntiVirus schakelt Stille modus
uit nadat het branden van de
schijf is voltooid. Het is niet
mogelijk Stille modus
(automatisch) tijdens het
branden van de schijf uit te
schakelen door de optie
Cd-/dvd-brander voor IMAPI 2.0
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in het venster Instellingen uit te
schakelen.
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TV-opname van Media
Center
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Wanneer u een Media
Center-toepassing gebruikt om
een tv-programma op te nemen,
schakelt Norton AntiVirus de
stille modus automatisch in als
de optie TV-opname van Media
Center is ingeschakeld. De
optie TV-opname van Media
Center is standaard
ingeschakeld. Als Stille modus
(automatisch) ingeschakeld is,
onderdrukt Norton AntiVirus
achtergrondactiviteiten om de
prestatie voor de opname van
het programma te verbeteren.
Desondanks blijft Norton
AntiVirus waarschuwingen en
berichten tonen tijdens de
sessie.

Norton AntiVirus ondersteunt
het inschakelen van Stille
modus (automatisch) voor de
volgende Media
Center-toepassingen:
1 Windows Media Center

Het kan zijn dat u uw
computer na installatie van
Norton AntiVirus opnieuw
moet starten om te zorgen
dat Windows Media Center
Stille modus (automatisch)
tijdens opname van een
tv-programma inschakelt.

1 J. River MEDIA CENTER
(versie 13.0.125 en hoger)

Norton AntiVirus schakelt Stille
modus (automatisch) in zodra
u de opname van een
tv-programma start. De Stille
modus (automatisch) wordt
uitgeschakeld nadat de opname
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is voltooid. Het is niet mogelijk
Stille modus (automatisch)
tijdens de opname van het
tv-programma uit te schakelen
door de optie TV-opname van
Media Center in het venster
Instellingen uit te schakelen.

w Het is mogelijk dat de
optie TV-opname van Media
Center in de 64-bits versies van
Windows 7 of hoger niet werkt.
Als op uw computer de 64-bits
versie van Windows 7 of hoger
wordt uitgevoerd, detecteert
Norton AntiVirus niet wanneer
er tv-programma's op uw
computer worden opgenomen.
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Wanneer Norton AntiVirus
detecteert dat een
tv-programma wordt
opgenomen of een schijf wordt
gebrand, wordt Stille modus
(automatisch) automatisch
ingeschakeld. Als u wilt dat
Norton AntiVirus Stille modus
(automatisch) voor bepaalde
programma's inschakelt, kunt u
deze programma's bovendien
handmatig toevoegen aan de
lijst Programma's met stille
modus (automatisch). Wanneer
Norton AntiVirus een actief
exemplaar detecteert van een
programma dat u aan de lijst
hebt toegevoegd, wordt Stille
modus (automatisch)
automatisch ingeschakeld.
Wanneer Stille modus
(automatisch) actief is,
onderbreekt Norton AntiVirus
achtergrondactiviteiten, maar
worden waarschuwingen en
meldingen niet onderdrukt.

U kunt een actief programma
ook aan de lijst Programma's
met stillemodus (automatisch)
toevoegen of uit deze lijst
verwijderen.

Programma's die door
gebruikers zijn
gedefinieerd

De opties van Stille modus (automatisch) in- of
uitschakelen

U kunt de opties van Stille modus (automatisch), zoals
Cd-/dvd-brander voor IMAPI 2.0 en TV-opname van
Media Center, in- of uitschakelen in het venster
Instellingen. De opties van Stille modus (automatisch)
zijn standaard ingeschakeld. Als u een taak uitvoert voor
een optie die u ingeschakeld hebt, dan detecteert Norton
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AntiVirus de taak en schakelt het automatisch de Stille
modus in. U schakelt bijvoorbeeld de optie
Cd-/dvd-brander voor IMAPI 2.0 in en begint een schijf
te branden met een Media Center-toepassing. In dit
geval detecteert Norton AntiVirus dat er een schijf wordt
gebrand en wordt de Stille modus (automatisch)
ingeschakeld.

Norton AntiVirus schakelt Stille modus (automatisch) in
zodra u start met de opname van een tv-programma of
het branden van een cd of dvd. De Stille modus
(automatisch) wordt pas uitgeschakeld nadat de opname
van het TV-programma of het branden van de schijf is
voltooid. U kunt de Stille modus (automatisch) niet
uitschakelen tijdens de sessies door gebruik te maken
van de opties in het venster Algemene instellingen.

Cd-/dvd-brander voor IMAPI 2.0 in- of uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Instellingen voor Stille modus in het
linkerdeelvenster.

4 Voer een van de volgende handelingen uit bij de
Instellingen voor Stille modus onder Stille modus
(automatisch) bij detectie van.
1 Als u de detectie van het branden van een schijf

wilt uitschakelen, zet u in de rij Cd-/dvd-brander
voor IMAPI 2.0 de Aan/Uit -schakelaar naar
rechts op de Uit -positie.

1 Als u de detectie van het branden van een schijf
wilt inschakelen, zet u in de rij Cd-/dvd-brander
voor IMAPI 2.0 deAan/Uit -schakelaar naar links
op de Aan -positie.

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.
6 Klik op OK.
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TV-opname van Media Center in- of uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Instellingen voor Stille modus in het
linkerdeelvenster.

4 Voer een van de volgende handelingen uit bij de
Instellingen voor Stille modus onder Stille modus
(automatisch) bij detectie van.
1 Als u de detectie wilt uitschakelen voor de

opname van een tv-programma, zet u in de rij
TV-opname van Media Center de Aan/Uit
-schakelaar naar rechts op de Uit-positie.

1 Als u de detectie wilt inschakelen voor de opname
van een tv-programma, zet u in de rij TV-opname
van Media Center de Aan/Uit -schakelaar naar
links op de Aan-positie.

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.
6 Klik op OK.

Programma'sdiedoorgebruikers zijn gedefinieerd

Wanneer Norton AntiVirus detecteert dat een
tv-programma wordt opgenomen of een schijf wordt
gebrand, wordt Stille modus automatisch ingeschakeld.
Als u wilt dat Norton AntiVirus Stille modus voor
bepaalde programma's inschakelt, kunt u deze
programma's bovendien handmatig toevoegen aan de
lijst Programma's met stille modus. Wanneer Norton
AntiVirus een actief exemplaar detecteert van een
programma dat u aan de lijst hebt toegevoegd, wordt
Stille modus (automatisch) automatisch ingeschakeld.
Wanneer Stille modus (automatisch) actief is,
onderbreekt Norton AntiVirus achtergrondactiviteiten,
maar worden waarschuwingen en meldingen niet
onderdrukt.

U kunt een actief programma ook aan de lijst
Programma's met stille modus toevoegen. Wanneer u
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echter een actief programma toevoegt, wordt het actieve
exemplaar van het programma niet gedetecteerd door
Norton AntiVirus en wordt Stille modus (automatisch)
hiervoor niet ingeschakeld. De volgende keer dat u het
programma uitvoert, wordt Stille modus (automatisch)
door Norton AntiVirus ingeschakeld.

U kunt een actief programma ook uit de lijst
Programma's met stille modus verwijderen. Als Stille
modus (automatisch) actief is, wordt de modus echter
pas uitgeschakeld nadat de actieve exemplaren van alle
programma's in de lijst zijn afgesloten. U kunt Stille
modus (automatisch) niet uitschakelen door een actief
programma uit de lijst te verwijderen.

In het venster Beveiligingsgeschiedenis kunt u de
details bekijken van de programma's die u toevoegt aan
Programma's met stille modus of hieruit verwijdert.

Programma's toevoegen aan Programma's die door

gebruikers zijn gedefinieerd

Als u wilt dat Norton AntiVirus Stille modus (automatisch)
voor bepaalde programma's inschakelt, kunt u deze
programma's bovendien handmatig toevoegen aan
Programma's met stille modus (automatisch). Wanneer
u het programma start dat u aan de lijst hebt
toegevoegd, wordt het programma door Norton AntiVirus
gedetecteerd en wordt Stille modus (automatisch)
ingeschakeld.

U kunt een actief programma ook aan de lijst
Programma's met stille modus (automatisch)
toevoegen. Wanneer u echter een actief programma
toevoegt, wordt het actieve exemplaar van het
programma niet gedetecteerd door Norton AntiVirus en
wordt Stille modus (automatisch) hiervoor niet
ingeschakeld. De volgende keer dat u het programma
uitvoert, wordt Stille modus (automatisch) door Norton
AntiVirus ingeschakeld.
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U kunt alleen programma's met de extensie .exe
toevoegen aan de lijst Programma's met stille modus
(automatisch).

Een programma toevoegen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Instellingen voor Stille modus in het
linkerdeelvenster.

4 Klik bij Instellingen van Stille modus opConfigureren
in de rij Programma's die door gebruikers zijn
gedefinieerd onder Stille modus bij detectie van.

5 Klik in het venster Programma's met stille modus
(automatisch) op Toevoegen.

6 Ga in het dialoogvenster Programma toevoegen
naar de locatie van het bestand dat u aan de lijst
Programma's met stille modus wilt toevoegen.

7 Selecteer het bestand en klik op Openen.
8 Klik op Toepassen.
9 Klik in het venster Programma's met stille modus

(automatisch) op OK.

Programma's verwijderen uit Programma's die door

gebruikers zijn gedefinieerd

U kunt een programma ook uit de lijst Programma's
met stille modus (automatisch) verwijderen. Nadat u
een programma hebt verwijderd, wordt Stille modus
(automatisch) niet ingeschakeld wanneer Norton
AntiVirus de volgende keer een actief exemplaar van
het programma detecteert.

U kunt een actief programma ook uit de lijst
Programma's met stille modus (automatisch)
verwijderen. Als Stille modus (automatisch) actief is,
wordt de modus echter pas uitgeschakeld nadat de
actieve exemplaren van alle programma's in de lijst zijn
afgesloten. U kunt Stille modus (automatisch) niet
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uitschakelen door een actief programma uit de lijst te
verwijderen.

Een programma verwijderen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Instellingen voor Stille modus in het
linkerdeelvenster.

4 Klik op Configureren in de rij Programma's die
door gebruikers zijn gedefinieerd onder Stille
modus bij detectie van.

5 Selecteer het programma dat u wilt verwijderen in
het venster Programma's met stille modus
(automatisch) en klik op Verwijderen.

6 Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Ja.
7 Klik op Toepassen en vervolgens op OK in het

venster Programma's met stille modus.

Opstartbeveiliging
De functie Opstartbeveiliging biedt geavanceerde
beveiliging vanaf het moment dat u de computer opstart.
Deze optie zorgt voor betere beveiliging door alle
onderdelen die nodig zijn om uw computer te
beschermen, uit te voeren zodra u uw computer opstart.
Een opstartscan is een virusscan die wordt uitgevoerd
voordat het besturingssysteem volledig is opgestart.
Hierdoor kan Norton AntiVirus alle bestanden op de
computer openen zonder dat er kans is dat ze al door
een ander programma of door het besturingssysteem
zelf worden gebruikt.

Als u uw computer tijdens het opstarten wilt beveiligen,
moet u de optie Opstartbeveiliging inschakelen
configureren. Als u de optie Beveiliging bij opstarten
inschakelenwilt oproepen, gaat u naar het hoofdvenster
van Norton AntiVirus en klikt u op Instellingen >
Computer > Realtimebeveiliging.
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U kunt de volgende opties gebruiken om Beveiliging
bij opstarten inschakelen te configureren:

1 Agressief
Deze instelling biedt optimale bescherming terwijl
uw computer wordt opgestart.
Deze optie zorgt voor volledige beveiliging tijdens
het opstarten: Auto-Protect functioneert zodra u uw
computer opstart.

1 Normaal
Biedt extra beveiliging tijdens het opstarten zonder
de opstartprestaties van uw computer te
beïnvloeden.
Wanneer u deze optie selecteert, worden de
stuurprogramma's en plug-ins tijdens het opstarten
van de computer actief vóór de opgegeven
vertraging. Deze optie zorgt voor betere
opstartprestaties evenals een goed
beveiligingsniveau.

1 Uit
Hiermee wordt opstartbeveiliging uitgeschakeld.
Wanneer u de optie Opstartbeveiliging
inschakelen uitschakelt, verlaagt u het
beveiligingsniveau van uw computer.

Opstartbeveiliging configureren

De functie Opstartbeveiliging biedt geavanceerde
beveiliging vanaf het moment dat u de computer opstart.
Zodra u uw computer opstart, wordt Auto-Protect door
Norton AntiVirus gestart en zijn alle vereiste
stuurprogramma's en plug-ins actief. Deze optie zorgt
voor een hoger beveiligingsniveau vanaf het moment
dat u uw computer aanzet.

Opstartbeveiliging configureren

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op Realtimebeveiliging in het venster
Instellingen in het linkerdeelvenster.
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3 Klik in de rij Beveiliging bij opstarten inschakelen
op een van de instellingen. Uw opties zijn:
1 Agressief
1 Normaal
1 Uit

4 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Antimalwarebeveiliging vroeg starten
De functie voor het vroeg starten van
antimalwarebeveiliging zorgt voor een hoger
beveiligingsniveau wanneer u uw computer start. Deze
functie zorgt dat alle vereiste onderdelen van Norton
AntiVirus die voorkomen dat malware actief kan worden
wanneer u uw computer start, worden uitgevoerd.
Hiermee wordt betere beveiliging gegarandeerd.

Als u het vroeg starten van antimalwarebeveiliging wilt
uitschakelen, gaat u naar het hoofdvenster van Norton
AntiVirus en klikt u vervolgens op Instellingen >
Computer > Realtimebeveiliging >
Antimalwarebeveiliging vroeg starten > Uit. Het is
aan te raden om deze optie ingeschakeld te laten, zodat
u beter bent beschermd.

Deze optie is standaard ingeschakeld.

w Deze optie is alleen beschikbaar in Windows 8 en
nieuwere Windows-versies.

Antimalwarebeveiliging vroeg starten in- of uitschakelen

De functieAntimalwarebeveiliging vroeg starten zorgt
voor een hoger beveiligingsniveau tijdens het opstarten
van uw computer. Deze functie zorgt dat alle vereiste
onderdelen van Norton AntiVirus worden uitgevoerd die
voorkomen dat malware actief kan worden wanneer u
uw computer start. Hiermee wordt betere beveiliging
gegarandeerd.

w Deze optie is alleen beschikbaar in Windows 8 en
nieuwere Windows-versies.
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Antimalwarebeveiliging vroeg starten in- of uitschakelen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Instellingen.

2 Klik in het venster Instellingen in het
linkerdeelvenster op Computerscan.

3 Voer een van de volgende handelingen uit in de rij
Antimalwarebeveiliging vroeg starten :
1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar links op de Aan

-positie om Antimalwarebeveiliging vroeg
starten in te schakelen.

1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar rechts op de Uit
-positie om Antimalwarebeveiliging vroeg
starten uit te schakelen.

4 Klik in het venster Instellingen op Toepassen en
klik vervolgens op OK.
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Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

1 Wat te doen wanneer een beveiligingsrisico wordt
gevonden

Wat te doen wanneer een beveiligingsrisico
wordt gevonden

Uw product heeft allerlei oplossingen en functies voor
het aanpakken van virussen en andere risico's die
worden gedetecteerd.

Wanneer door Norton AntiVirus een beveiligingsrisico
op uw computer wordt gedetecteerd, moet u de juiste
actie voor het risico ondernemen. Norton AntiVirus
waarschuwt u zodra er een beveiligingsrisico is
gedetecteerd. U kunt in het venster details van het risico
bekijken en een actie selecteren die Norton AntiVirus
op het risico moet ondernemen.

Standaard wordt door Norton AntiVirus het
beveiligingsrisico van uw computer verwijderd en in
quarantaine geplaatst. U kunt het bestand echter vanuit
de quarantaine terugplaatsen op de oorspronkelijke
locatie en het uitsluiten van latere scans.

4
Reageren op
beveiligingsproblemen



w Sluit een programma alleen van Norton AntiVirus-scans
uit als u zeker weet dat het programma veilig is. Als een
programma bijvoorbeeld afhankelijk is van een ander
programma dat een beveiligingsrisico vormt, kunt u
besluiten dat programma toch op uw computer te laten
staan.

In sommige gevallen vereist Norton AntiVirus uw
aandacht om handmatig een gedetecteerd
beveiligingsrisico op te lossen. U kunt de website van
Symantec Security Response raadplegen voor
instructies over het handmatig verwijderen.

In sommige gevallen wordt een item waarvan u
vermoedt dat het is geïnfecteerd, niet door Norton
AntiVirus als beveiligingsbedreiging geïdentificeerd. U
kunt het item in dit geval naar Symantec verzenden voor
verdere analyse.

Verder beschikt uw product over oplossingen voor
beveiligingsrisico's, zoals spyware en adware.

Het detecteren van virussen, spyware en andere
risico's

Virussen en andere beveiligingsbedreigingen kunnen
worden gedetecteerd tijdens een handmatige of
geplande scan. Auto-Protect detecteert die bedreigingen
als u een actie uitvoert met een geïnfecteerd bestand.
Bedreigingen kunnen zich ook voordoen tijdens de
uitwisseling van expresberichten, bij het verzenden van
e-mail, en tijdens een handmatige of geplande scan.

Beveiligingsrisico's als spyware en adware kunnen ook
worden herkend als deze activiteiten worden uitgevoerd.

Deze bestanden die uw systeem mogelijk kunnen
infecteren wanneer uw computer voor het eerst wordt
opgestart, worden als eerste gescand.

Dit zijn onder andere de volgende bestanden:
1 Bestanden die gekoppeld zijn aan de processen die

op dat moment in het geheugen worden uitgevoerd
1 Bestanden die in opstartmappen worden vermeld
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1 Bestanden die worden vermeld in INI-bestanden,
die gebruikt worden bij het opstarten van het systeem

1 Bestanden die worden vermeld in batchbestanden,
die gebruikt worden bij het opstarten van het systeem

1 Bestanden waarnaar verwezen wordt in
registersleutels voor het opstarten van het systeem

Als tijdens dit gedeelte van de scan een geïnfecteerd
bestand wordt gevonden, wordt het bestand gerepareerd
of verwijderd. Onnodige verwijzingen worden ook van
uw computer verwijderd. Als u probeert een geïnfecteerd
bestand te verwijderen, te repareren of in quarantaine
te plaatsen terwijl hiervoor een proces actief is in het
geheugen, probeert uw product het proces te
beëindigen. U krijgt een waarschuwing en wordt
gevraagd alle onnodige programma's te sluiten voordat
het proces wordt beëindigd.

U kunt informatie over gedetecteerde virussen en andere
beveiligingsbedreigingen bekijken in
Beveiligingsgeschiedenis.

Beveiligingsgeschiedenis bevat ook informatie over
spyware, adware en andere beveiligingsrisico's.

Auto-Protect-waarschuwingen controleren
Auto-Protect scant bestanden op virussen, wormen en
Trojaanse paarden wanneer u een bewerking met de
bestanden uitvoert, bijvoorbeeld wanneer u ze
verplaatst, kopieert of opent.

De functie scant ook op spyware, adware en andere
beveiligingsrisico's.

Als Auto-Protect verdachte activiteiten detecteert, wordt
een waarschuwing opgenomen in
Beveiligingsgeschiedenis waarin staat dat een risico is
gevonden en opgelost.

Als Auto-Protect een of meer virussen detecteert,
worden deze opgelost of verwijderd, en ontvangt u
hiervan bericht. In de waarschuwing wordt aangegeven
welk bestand is opgelost of verwijderd en om welk virus,
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welk Trojaans paard of welke worm het ging. Verdere
actie is niet nodig.

Auto-Protect-waarschuwingen controleren

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik op Geschiedenis in het deelvenster
Computerbeveiliging.
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3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergeven de
categorie waarvoor u waarschuwingen van
Auto-Protect wilt controleren.
U kunt kiezen uit:

Hiermee controleert u
Auto-Protect-waarschuwingen

Recente geschiedenis

die u in de afgelopen
zeven dagen hebt
ontvangen.

Hiermee controleert u
alle

Volledige geschiedenis

Auto-Protect-waarschuwingen
die u hebt ontvangen.

Alle opgeloste
beveiligingsbedreigingen
controleren.

Opgeloste beveiligingsrisico's

De categorie Opgeloste
beveiligingsrisico's bevat
de geïnfecteerde
bestanden die Norton
AntiVirus herstelt,
verwijdert of in
quarantaine plaatst.
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De lijst met onopgeloste
beveiligingsrisico's
controleren.

De categorie
Onopgeloste risico's
bevat de geïnfecteerde
bestanden waarvoor
Norton AntiVirus geen
actie kon ondernemen.
Deze categorie bevat
meestal de items met
laag risico die uw
aandacht vereisen voor
een geschikte actie.

Onopgeloste beveiligingsrisico's

4 Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling
Opties.
Voor enkele items wordt de naam van de optie als
Herstellen en opties weergegeven.
Als een of meer beveiligingsrisico's zoals spyware
worden gevonden, kunt u bepalen wat u hiermee,
indien nodig, wilt doen.

185Reageren op beveiligingsproblemen
Wat te doen wanneer een beveiligingsrisico wordt gevonden



5 Selecteer in het venster Bedreiging gedetecteerd
de geschikte actie voor het risico.
Hieronder volgen een aantal opties die in het venster
Bedreiging gedetecteerd beschikbaar zijn:

Hiermee wordt het
geselecteerde item in

Dit bestand herstellen en
uitsluiten

quarantaine
teruggeplaatst op zijn
oorspronkelijke locatie en
wordt het item
uitgesloten van detectie
in latere scans.

Deze optie is
beschikbaar voor
gedetecteerde
bedreigingen die wel en
geen virussen zijn.

Hiermee wordt het
beveiligingsrisico

Dit programma uitsluiten

uitgesloten van
toekomstige scans.

Norton AntiVirus voegt
het beveiligingsrisico toe
aan de relevante lijst met
uitsluitingen.

Hiermee kunt u met een
handmatig

Handmatig herstellen
(aanbevolen)

herstelprogramma het
risico oplossen.

Als u een bedreiging
handmatig oplost, moet
u de
bedreigingsgegevens uit
het venster
Beveiligingsgeschiedenis
verwijderen.
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Hiermee wordt het
beveiligingsrisico van uw
computer verwijderd en
in quarantaine geplaatst.

Deze optie is
beschikbaar voor de
beveiligingsrisico's die
uw aandacht vereisen.

Dit bestand verwijderen
(browser wordt mogelijk
gesloten) (aanbevolen)

Hiermee wordt het
geselecteerde
beveiligingsrisico van uw
computer verwijderd en
in quarantaine geplaatst.

Deze optie is
beschikbaar voor de
beveiligingsrisico's die
uw aandacht vereisen
omdat ze handmatig
moeten worden
verwijderd.

Deze optie is ook
beschikbaar voor de
beveiligingsrisico's die
handmatig in quarantaine
worden geplaatst.

Dit bestand verwijderen
(browser wordt mogelijk
gesloten) (aanbevolen)

Hierdoor wordt het
geselecteerde
beveiligingsrisico uit het
logbestand van de
Beveiligingsgeschiedenis
verwijderd.

Uit geschiedenis verwijderen
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Hiermee gaat u naar de
website van Symantec
Security Response.

Deze optie is
beschikbaar voor de
beveiligingsrisico's die
uw aandacht vereisen
omdat ze handmatig
moeten worden
verwijderd. U kunt de
website van Symantec
Security Response
raadplegen voor
instructies over het
handmatig verwijderen
van het beveiligingsrisico
of andere informatie over
het risico.

Help verkrijgen (aanbevolen)

Hiermee verzendt u het
beveiligingsrisico naar
Symantec.

In sommige gevallen
wordt een item waarvan
u vermoedt dat het is
geïnfecteerd, niet door
Norton AntiVirus als
beveiligingsbedreiging
geïdentificeerd. U kunt
dan deze optie gebruiken
om het item naar
Symantec te verzenden
voor verdere analyse.

Verzenden aan Symantec

Reageren op waarschuwingen van Wormen blokkeren
Als een programma zichzelf (of een kopie van zichzelf)
via e-mail probeert te verspreiden, kan dit programma
een worm zijn. Een worm kan zichzelf (of een kopie van
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zichzelf) in een e-mailbericht verzenden zonder dat u
iets doet.

Met Wormen blokkeren worden bijlagen van uitgaande
e-mails continu op wormen gescand. Als een worm
wordt aangetroffen, ontvangt u een waarschuwing
waarin wordt vermeld dat een gevaarlijke worm is
gevonden.

De waarschuwing Wormen blokkeren verschijnt alleen
wanneer u de optie Mij vragen wat te doen inschakelt
onder Hoe wilt u de beveiliging vergroten? in het
venster Antivirusscan voor e-mails. Als de optie Mij
vragen wat te doen is uitgeschakeld, wordt de
gedetecteerde worm automatisch in quarantaine
geplaatst en wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

In de waarschuwing vindt u opties en wordt u gevraagd
wat u wilt doen. Als op dat moment geen e-mailbericht
wordt verstuurd, gaat het waarschijnlijk om een worm
en moet u het bestand in quarantaine plaatsen.
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Reageren op waarschuwingen van Wormen blokkeren

4 Selecteer in het waarschuwingsvenster de bewerking
die u wilt uitvoeren. U kunt kiezen uit:

De worm wordt in de
Beveiligingsgeschiedenis
geplaatst en definitief
gestopt. De worm kan
zichzelf dan niet
verspreiden. Dit is de
veiligste optie.

Quarantaine

Hiermee wordt het
e-mailbericht verstuurd
waarvoor u de
waarschuwing Wormen
blokkeren hebt
ontvangen. Als u het
e-mailbericht verstuurt,
kan de computer van de
ontvanger worden
geïnfecteerd. Selecteer
deze optie als u zeker
weet dat de e-mail niet
met een worm is
geïnfecteerd.

Toestaan

Met deze optie wordt het
risico genegeerd.

Negeren

Als een gevaarlijke worm wordt aangetroffen, moet deze
in quarantaine worden geplaatst.

Een bestand dat met een worm is geïnfecteerd, in
quarantaine plaatsen

1 Klik op In quarantaine plaatsen in de
vervolgkeuzelijst van de waarschuwing.
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2 Voer de onderstaande taken uit nadat de worm in
quarantaine is geplaatst:
1 Voer LiveUpdate uit om te controleren of u de

recentste definitie-updates hebt.
Zie “Programma- en definitie-updates”
op pagina 54

1 Scan uw computer.
Zie “Volledige systeemscan uitvoeren”
op pagina 123

Als er niets wordt gevonden, stuurt u het
geïnfecteerde bestand naar Symantec Security
Response. Geef ook aan dat het bestand is
gedetecteerd en dat u het met de recentste
definitie-updates hebt gescand. U krijgt binnen 48
uur antwoord van Symantec Security Response.

Reageren op gedetecteerde beveiligingsrisico's tijdens
een scan

Nadat een scan is voltooid, biedt het venster
Resultatenoverzicht het overzicht van de
scanresultaten. U kunt het venster Bedreigingen
gedetecteerd gebruiken om problemen op te lossen
die tijdens de scan niet automatisch zijn opgelost.

Met behulp van de vervolgkeuzelijst Weergeven in het
venster Beveiligingsgeschiedenis kunt u problemen
oplossen die tijdens de scan niet automatisch zijn
opgelost. In het venster Beveiligingsgeschiedenis
wordt bij Aanbevolen actie aangegeven welke actie u
moet uitvoeren om de beveiligingsbedreiging te
verhelpen.

Informatie over acties als Norton AntiVirus een
bestand niet kan repareren

Een van de meest voorkomende redenen waarom
Norton AntiVirus een geïnfecteerd bestand niet
automatisch kan repareren of verwijderen, is dat u niet
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over de recentste definitie-updates beschikt. Voer
LiveUpdate uit en scan vervolgens opnieuw.

Zorg dat QuickScan is ingeschakeld voordat u
LiveUpdate uitvoert om beveiligingsupdates te
ontvangen (QuickScan is standaard ingeschakeld).
Nadat LiveUpdate de laatste definitie-updates opgehaald
heeft, controleert QuickScan automatisch op infecties
die processen hebben lopen in het geheugen. Het
controleert ook op infecties die betrekking hebben op
de opstartbestanden en -mappen.

Als dat niet werkt, lees dan de informatie op het tabblad
Aandacht vereist om de bestandstypen te identificeren
die niet kunnen worden hersteld. U kunt een van de
volgende acties ondernemen, afhankelijk van het
bestandstype:

U kunt het bestandstype zien
van het gedetecteerde risico.
Deze informatie helpt u te
beslissen welke actie
ondernomen kan worden,
afhankelijk van het
bestandstype.

U kunt bijvoorbeeld de
geïnfecteerde bestanden
bekijken met de volgende
bestandsnaamextensies (elk
bestand kan geïnfecteerd
zijn):
1 .exe
1 .doc
1 .dot
1 .xls

Gebruik het venster
Bedreigingen gedetecteerd
om het probleem te
verhelpen.

Geïnfecteerde bestanden
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Vervang deze met de
schijven waarop uw
besturingssysteem staat.

Hoofdopstartrecord van de
vaste schijf, opstartrecord of
systeembestanden (zoals
IO.SYS of MSDOS.SYS) en
opstartrecord- en
systeembestanden van een
diskette

Een mogelijk beveiligingsrisico oplossen
Een programma met een mogelijk beveiligingsrisico
moet worden gesloten om het risico met Norton AntiVirus
te kunnen oplossen.

Een mogelijk beveiligingsrisico oplossen

4 Sla uw werk op en klik vervolgens op Start in het
dialoogvenster.
Als u niet reageert, wordt het dialoogvenster
automatisch gesloten zonder dat het mogelijke
beveiligingsrisico wordt opgelost en gesloten.

193Reageren op beveiligingsproblemen
Wat te doen wanneer een beveiligingsrisico wordt gevonden



Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

1 Download Insight

1 Inbraakpreventie

1 De typen beveiligingsrisico's

1 POP3 -en SMTP-poorten configureren

1 De Netwerkbeveiligingskaart

1 Observeren van netwerkkosten

Download Insight
Download Insight verschaft informatie over het
reputatieniveau van alle uitvoerbare bestanden die u
van ondersteunde portalen downloadt. De
reputatiegegevens geven aan of het gedownloade
bestand veilig kan worden geïnstalleerd. Aan de hand
van deze details kunt u beslissen wat u met het bestand
wilt doen.

Enkele ondersteunde portalen zijn:
1 Internet Explorer (browser)
1 Opera (browser)
1 Firefox (browser)
1 Chrome (browser)
1 AOL (browser)

5
Internetactiviteiten
beveiligen



1 Safari (browser)
1 Yahoo (browser)
1 MSN Explorer (browser, e-mail en chat)
1 QQ (chat)
1 ICQ (chat)
1 Skype (chat)
1 MSN Messenger (chat)
1 Yahoo Messenger (chat)
1 Limewire (P2P)
1 BitTorrent (P2P)
1 Thunder (P2P)
1 Vuze (P2P)
1 Bitcomet (P2P)
1 uTorrent (P2P)
1 Outlook (e-mail)
1 Thunderbird (e-mail)
1 Windows Mail (e-mail)
1 Outlook Express (e-mail)
1 FileZilla (bestandsbeheer)
1 UseNext (Download Manager)
1 FDM (Download Manager)
1 Adobe Acrobat Reader (PDF-viewer)

Op basis van het type portal waarmee u uw bestand
download, doet Norton AntiVirus het volgende:

1 Analyseert het bestand op basis van de
reputatiegegevens wanneer de download is voltooid.

1 Analyseert het bestand op basis van de
reputatiegegevens wanneer het bestand wordt
geopend.

Download Insight gebruikt de resultaten van de
bestandsanalyse om u de reputatiegegevens van het
bestand te kunnen geven. De basisniveaus voor
reputatie zijn goed, slecht, niet bewezen en matig. Op
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basis van de reputatieniveaus kunnen de bestanden
ruwweg worden geclassificeerd als:

Dit niveau heeft betrekking op
de bestanden die door Norton
of de gebruiker worden
vertrouwd.

Veilige bestanden hebben een
goed reputatieniveau. Deze
bestanden beschadigen uw
computer niet. Auto-Protect
staat standaard toe dat veilige
bestanden worden uitgevoerd.

Veilig

Dit niveau heeft betrekking op
de bestanden die door Norton
AntiVirus als een
beveiligingsrisico of bedreiging
worden aangeduid.

Onveilige bestanden worden
gekarakteriseerd door slechte
of matige reputatieniveaus en
Norton AntiVirus verwijdert deze
van uw computer.

Onveilig
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Dit niveau heeft betrekking op
de bestanden die niet veilig of
onveilig zijn.

Onbekende bestanden hebben
een niet bewezen reputatie.
Deze bestanden kunnen uw
computer beschadigen. In het
geval van een onbekend
bestand wordt u door Download
Insight geïnformeerd dat er
twijfel bestaat over het
reputatieniveau van het
bestand. Gebruik de koppeling
Details bekijken in de
meldingen om meer gegevens
van het bestand te zien.

Voor onbekende bestanden
biedt Norton AntiVirus u de
mogelijkheid om te beslissen
wat u met het bestand wilt
doen. Zo kunt u een bestand
uitvoeren, voorkomen dat het
bestand wordt uitgevoerd, of het
bestand van uw computer
verwijderen.

Onbekend

Download Insight staat u standaard toe veilige
bestanden te installeren. Bij bestanden met een
onbekend reputatieniveau vraagt Download Insight u
de actie te selecteren die u op het bestand wilt uitvoeren.
Bij een onveilig bestand meldt Download Insight dat
Norton AntiVirus het bestand als een bedreiging heeft
aangeduid en heeft verwijderd.

Op basis van de reputatiedetails in de Download
Insight-meldingen voor de bestanden die aandacht
vereisen, kunt u een actie op het bestand uitvoeren. Het
venster Download Insight biedt verschillende opties
waarmee u een actie kunt selecteren. Welke opties in
het venster verschijnen, is afhankelijk van het
reputatieniveau van het gedownloade bestand.
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Hieronder volgen een aantal opties die in dit venster
beschikbaar zijn:

Hiermee kunt u het uitvoerbare
programma installeren.

Dit programmauitvoeren

Hiermee kunt u de installatie
van het uitvoerbare programma
annuleren.

Uitvoeren annuleren

Hiermee kunt u het bestand van
uw computer verwijderen.

Verwijder dit bestand van
mijn systeem

In de Beveiligingsgeschiedenis worden details van alle
gebeurtenissen geregistreerd die door Download Insight
worden verwerkt en gemeld. U vindt er ook informatie
over het veiligheidsniveau van het bestand en de actie
die u eventueel op het bestand uitvoert. U kunt deze
details bekijken in de Downloadinformatie -categorie
in Beveiligingsgeschiedenis.

Wanneer u Auto-Protect uitschakelt, wordt Download
Insight automatisch door Norton AntiVirus uitgeschakeld.
In dat geval wordt uw computer niet voldoende beveiligd
tegen internetbedreigingen en beveiligingsrisico's. Laat
Auto-Protect daarom altijd ingeschakeld om uw
computer tegen beveiligingsrisico's te beschermen.

Wanneer Stille modus is ingeschakeld, worden de
meldingen van Download Insight door Norton AntiVirus
onderdrukt.

Download Intelligence uit- of inschakelen
Download Insight beschermt uw computer tegen
onveilige bestanden die u op uw computer kunt
uitvoeren nadat u deze hebt gedownload met een
ondersteunde browser. De optie Downloadinformatie
is standaard ingeschakeld. In dit geval verschaft
Download Insight informatie over het reputatieniveau
van alle uitvoerbare bestanden die u downloadt. De door
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Download Insight verstrekte reputatiedetails geven aan
of het gedownloade bestand veilig kan worden
geïnstalleerd.

Het kan voorkomen dat u Download Insight moet
uitschakelen. U wilt een onveilig bestand misschien
downloaden. In dat geval moet u Download Insight
uitschakelen, zodat u het bestand kunt downloaden
zonder dat het door Norton AntiVirus van uw computer
wordt verwijderd.

U kunt de optie Download Intelligence gebruiken om
Download Insight in of uit te schakelen.

Download Intelligence uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik op Download-informatie in het
linkerdeelvenster.

4 In de rij Download Intelligence zet u de Aan/Uit
-schakelaar op de Uit -positie door deze naar rechts
te schuiven.

5 Klik op Toepassen in het venster Instellingen.
6 Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor duur in het

dialoogvenster Beveiligingsverzoek hoelang
Download Insight uitgeschakeld moet blijven. Klik
vervolgens op OK.

7 Klik op OK in het venster Instellingen.

Download Intelligence inschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik op Download-informatie in het
linkerdeelvenster.

4 In de rij Download Intelligence zet u de Aan/Uit
-schakelaar op de Aan -positie door deze naar links
te schuiven.
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5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen en
klik vervolgens op OK.

De optie Download Insight-meldingen configureren.
U kunt de optie Download Insight-meldingen
gebruiken om te bepalen wanneer Download Insight
meldingen moet weergeven.

De optie Download Insight-meldingen is standaard
opAan ingesteld. Op basis van het type portal waarmee
u uw bestand downloadt, doet Norton AntiVirus het
volgende:

1 Geeft elke keer wanneer u een uitvoerbaar bestand
downloadt, een melding weer.

1 Geeft alleen een melding weer wanneer u een
bestand downloadt dat is geïnfecteerd met een lokale
virusdefinitie. Als het bestand dat u downloadt,
geïnfecteerd is met een cloud-virusdefinitie,
verwijdert Norton AntiVirus het bestand van uw
computer en geeft de bedreigingsdetails aan u door.

Wanneer Alleen risico's is ingesteld voor de optie
Download Insight-meldingen, verschijnen meldingen
wanneer u een geïnfecteerd of verdacht uitvoerbaar
bestand download.

Wanneer u deDownload Insight-meldingen opAlleen
risico's instelt, wordt de analyse van alle andere
uitvoerbare bestanden die u downloadt niet
uitgeschakeld. Beveiligingsgeschiedenis houdt een
overzicht bij van alle Download Insight-activiteiten,
ongeacht of u meldingen van alle bestanden ontvangt.
U kunt het overzicht van de meldingen en
waarschuwingen van Download Insight bekijken in
Beveiligingsgeschiedenis.

De optie Download Insight-meldingen configureren

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.
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3 Klik op Download-informatie in het
linkerdeelvenster.

4 Voer een van de volgende handelingen uit in de rij
Download Insight-meldingen onder Download
Intelligence :
1 Zet de schakelaar voor Download

Insight-meldingen op de positieAlleen risico's
om alleen Download Insight-meldingen te
ontvangen voor de geïnfecteerde of verdachte
uitvoerbare bestanden die u downloadt.

1 Zet de schakelaar voor Download
Insight-meldingen naar links op de Aan -positie
om Download Insight-meldingen te ontvangen
voor alle bestanden die u downloadt.

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen en
klik vervolgens op OK.

De optie Rapport weergeven bij starten van bestanden
configureren

Met de optie Rapport weergeven bij starten van
bestanden kunt u opgeven wanneer en voor welk
bestandstype u wilt worden gevraagd een geschikte
actie te selecteren. U kunt bijvoorbeeld het type
gedownloade bestanden opgeven waarvoor Download
Insight u vraagt wat er met het bestand moet worden
gedaan, evenals hoe vaak deze vragen voor de
geschikte actie moeten worden weergegeven.
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U kunt de volgende opties gebruiken om Rapport
weergeven bij starten van bestanden te configureren:

Wanneer u Altijd instelt voor de
optie Rapport weergeven bij
starten van bestanden wordt u
altijd om een geschikte actie
gevraagd voor veilige en
onbekende bestanden. In dit
geval verschijnt het venster
Download Insight wanneer u
een gedownload bestand met
een veilige of onbekende
reputatiescore probeert te
openen. In dit venster kunt u de
details bekijken over het
bestand en vindt u de opties
waarmee u de geschikte actie
voor het bestand kunt
selecteren.

Onveilige bestanden worden
door Norton AntiVirus als
bedreigingen geïdentificeerd en
verwijderd.

Altijd
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Wanneer u Alleen niet bewezen
bestanden instelt voor de optie
Rapport weergeven bij starten
van bestanden, vraagt
Download Insight u alleen voor
onbekende bestanden een
geschikte actie te selecteren. In
dit geval verschijnt het venster
Download Insight wanneer u
een gedownload bestand met
een onbekende reputatiescore
probeert te openen. In dit
venster kunt u de details
bekijken over het bestand en
vindt u de opties waarmee u de
geschikte actie voor het
bestand kunt selecteren.

Standaard is de optie Rapport
weergeven bij starten van
bestanden op Alleen niet
bewezen bestanden ingesteld.
In dit geval staat Norton
AntiVirus toe dat de veilige
bestanden worden uitgevoerd,
zonder u om een geschikte
actie te vragen. Onveilige
bestanden worden door Norton
AntiVirus als bedreiging
geïdentificeerd en verwijderd.

Alleen niet bewezen
bestanden
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Wanneer u de optie Rapport
weergeven bij starten van
bestanden instelt op Nooit,
wordt u voor geen enkel
bestandstype gevraagd een
geschikte actie te selecteren. In
dit geval verschijnt het venster
Download Insight niet wanneer
u een gedownload bestand
probeert te openen.

Als de optie Waarschuwing bij
slechte stabiliteit echter is
ingeschakeld, vraagt
Downloadinformatie u een
geschikte actie te selecteren
wanneer u een instabiel
bestand probeert te
downloaden.

Onveilige bestanden worden
door Norton AntiVirus als
bedreiging geïdentificeerd en
verwijderd.

De onderdrukte
waarschuwingsberichten en de
activiteitendetails kunnen op elk
moment in
Beveiligingsgeschiedenis
worden bekeken.

Nooit

De optie Rapport weergeven bij starten van bestanden
configureren

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik op Download-informatie in het
linkerdeelvenster.
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4 Voer een van de volgende handelingen uit in de rij
Rapport weergeven bij starten van bestanden
onder {Downloadinformatie
1 Als Download Insight u om een geschikte actie

moet vragen voor veilige en onbekende
bestanden, zet u de schakelaar Rapport
weergeven bij starten van bestanden opAltijd.

1 Moet Download Insight u alleen om een geschikte
actie vragen voor onbekende bestanden, dan zet
u de schakelaarRapport weergeven bij starten
van bestanden op Alleen niet bewezen
bestanden.

1 Als u niet wilt dat Download Insight u om een
geschikte actie vraagt voor welk bestandstype
dan ook, zet u de schakelaar Rapport
weergeven bij starten van bestanden opNooit.

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen en
klik vervolgens op OK.

Waarschuwing bij slechte stabiliteit in- of
uitschakelen

Wanneer u de optie Waarschuwing bij slechte
stabiliteit inschakelt, vraagt Downloadinformatie u een
geschikte actie te selecteren wanneer u een onstabiel
bestand probeert te downloaden.

Wanneer u de optie Rapport weergeven bij starten
van bestanden instelt op Nooit, doet
Downloadinformatie het volgende:

1 Wanneer de optie Waarschuwing bij slechte
stabiliteit is uitgeschakeld, wordt u niet gevraagd
een geschikte actie te selecteren voor welk
bestandstype dan ook. Het venster
Downloadinformatie verschijnt niet telkens wanneer
u een gedownload bestand probeert te openen.

1 Wanneer de optie Waarschuwing bij slechte
stabiliteit is ingeschakeld, wordt u gevraagd een
geschikte actie te selecteren wanneer u een
onstabiel bestand probeert te downloaden. Norton
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AntiVirus identificeert onveilige bestanden als
bedreiging en verwijdert ze.

De optie Waarschuwing bij slechte stabiliteit is
standaard uitgeschakeld.

Waarschuwing bij slechte stabiliteit in- of uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik op Download-informatie in het
linkerdeelvenster.

4 Voer een van de volgende handelingen uit in de rij
Waarschuwing bij slechte stabiliteit onder
Downloadinformatie :
1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar links op de Aan

-positie omWaarschuwing bij slechte stabiliteit
in te schakelen.

1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar rechts op de Uit
-positie omWaarschuwing bij slechte stabiliteit
uit te schakelen.

5 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Inbraakpreventie
Inbraakpreventie scant alle netwerkcommunicatie van
en naar uw computer en vergelijkt deze informatie met
een verzameling aanvalshandtekeningen. Dit zijn
gegevens aan de hand waarvan aanvalspogingen
kunnen worden geïdentificeerd van aanvallers die
bekende zwaktes in programma's of besturingssystemen
uitbuiten. Inbraakpreventie beveiligt uw computer tegen
de meeste internetaanvallen.

Voor meer informatie over de aanvallen die
Inbraakpreventie blokkeert, gaat u naar de volgende
URL:

http://www.symantec.com/business/security_response/attacksignatures
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Als de informatie overeenkomt met een
aanvalshandtekening, wordt het pakket automatisch
door Inbraakpreventie verwijderd en wordt de verbinding
verbroken met de computer waarvan de gegevens
afkomstig zijn. Op die manier is uw computer volledig
beveiligd.

Inbraakpreventie maakt gebruik van een uitgebreide lijst
met aanvalshandtekeningen om verdachte
netwerkactiviteiten te detecteren en te blokkeren. Norton
AntiVirus voert LiveUpdate automatisch uit zodat uw
lijst met aanvalshandtekeningen actueel blijft. Als u
Automatische LiveUpdate niet gebruikt, dient u
LiveUpdate eenmaal per week handmatig uit te voeren.

Waarschuwingen voor Inbraakpreventie uit- of
inschakelen

U kunt kiezen of u een waarschuwing wilt ontvangen
wanneer Inbraakpreventie een verdachte aanval
blokkeert. Activiteiten van Inbraakpreventie worden
vastgelegd in Beveiligingsgeschiedenis, of u nu wel of
geen waarschuwingen ontvangt. De ingangen in
Beveiligingsgeschiedenis bevatten informatie over de
computer die de aanval uitvoert, en informatie over de
aanval.

U kunt aangeven of u een waarschuwing wilt ontvangen
wanneer Inbraakpreventie vermoedelijke aanvallen
blokkeert op basis van een bepaalde handtekening.

Waarschuwingen voor Inbraakpreventie in- of
uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik op Inbraakpreventie in het linkerdeelvenster.
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4 Voer een van de volgende handelingen uit in de rij
Waarschuwingen onder Inbraakpreventie :
1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar rechts op de Uit

-positie om waarschuwingen uit te schakelen.
1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar links op de Aan

-positie om waarschuwingen in te schakelen.

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.
6 Klik op OK.

Afzonderlijke waarschuwingen voor Inbraakpreventie
in- of uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Netwerk in het venster
Instellingen.

3 Klik op Inbraakpreventie in het linkerdeelvenster.
4 Klik opConfigureren in de rijHandtekeningen voor

inbraak onder Inbraakpreventie.
5 Klik in het venster Handtekeningen voor inbraak

op een aanvalshandtekening en klik vervolgens op
Eigenschappen.

6 Selecteer in het venster Eigenschappen van
handtekening desgewenst de optie Waarschuwen
wanneer deze handtekeningwordt gedetecteerd.

7 Klik op OK.
8 Klik in het venster Inbraakpreventiehandtekeningen

op OK.

Aanvalshandtekeningen uitsluiten van of opnemen
in controles

In bepaalde situaties kan normale netwerkactiviteit op
een aanvalshandtekening lijken. U hebt wellicht
herhaaldelijk waarschuwingen voor mogelijke aanvallen
ontvangen. Als u weet dat deze waarschuwingen door
een veilige activiteit worden geactiveerd, kunt u de
bijbehorende aanvalshandtekening van controle
uitsluiten.
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Elke uitsluiting die u definieert, maakt uw computer
kwetsbaarder voor aanvallen.

Als u de aanvalshandtekeningen hebt uitgesloten die u
later opnieuw wilt laten controleren, kunt u die aan de
lijst met actieve aanvalshandtekeningen toevoegen.

Aanvalshandtekeningen van controle uitsluiten

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Netwerk in het venster
Instellingen.

3 Klik op Inbraakpreventie in het linkerdeelvenster.
4 Klik opConfigureren in de rijHandtekeningen voor

inbraak onder Inbraakpreventie.
5 Maak in het venster Handtekeningen voor inbraak

de selectie ongedaan van aanvalshandtekeningen
die u wilt uitsluiten.

6 Klik op OK.

Aanvalshandtekeningen opnemen die eerder waren
uitgesloten

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Netwerk in het venster
Instellingen.

3 Klik op Inbraakpreventie in het linkerdeelvenster.
4 Klik opConfigureren in de rijHandtekeningen voor

inbraak onder Inbraakpreventie.
5 Selecteer in het venster Handtekeningen voor

inbraak de aanvalshandtekeningen die u wilt
opnemen.

6 Klik op OK.

AutoBlock in- of uitschakelen
Wanneer een aanval van een computer wordt
gedetecteerd, wordt de verbinding automatisch
geblokkeerd om de veiligheid van uw computer te
garanderen. Als een andere aanvalshandtekening van
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dezelfde computer wordt gedetecteerd, activeert Norton
AntiVirus AutoBlock. De AutoBlock-functie blokkeert
gedurende een opgegeven periode al het verkeer tussen
uw computer en de aanvallende computer. In deze
periode wordt ook verkeer geblokkeerd dat niet met een
aanvalshandtekening overeenkomt.

w Hier kunt u opgeven hoelang Norton AntiVirus de
verbindingen van aanvallende computers moet
blokkeren. Standaard wordt al het verkeer tussen uw
computer en de aanvallende computer 30 minuten
geblokkeerd door Norton AntiVirus.

AutoBlock stopt het verkeer tussen uw computer en een
specifieke computer. Als u al het verkeer van en naar
uw computer wilt blokkeren, kunt u dit doen via de optie
Al het netwerkverkeer blokkeren.

Als u toegang wilt krijgen tot een of meer computers die
door AutoBlock worden geblokkeerd, kunt u AutoBlock
uitschakelen.

AutoBlock in- of uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Netwerk in het venster
Instellingen.

3 Klik op Inbraakpreventie in het linkerdeelvenster.
4 Klik op Configureren in de rij Beveiliging tegen

inbreuk met AutoBlock onder Inbraakpreventie.
5 In het venster Beveiliging tegen inbreuk met

AutoBlock voert u onder AutoBlock een van de
volgende handelingen uit:
1 Klik op Uit om Beveiliging tegen inbreuk met

AutoBlock uit te schakelen.
1 Klik op Aan (aanbevolen) om Beveiliging tegen

inbreuk met AutoBlock in te schakelen. Selecteer
vervolgens in de vervolgkeuzelijst AutoBlock
aanvallende computers voor hoelang
automatische blokkering ingeschakeld moet
blijven.
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6 Klik op OK.

De blokkering opheffen van computers die door
AutoBlock zijn geblokkeerd

In bepaalde gevallen kan normale netwerkactiviteit op
de handtekening van een aanval lijken. AutoBlock
blokkeert de netwerkactiviteit dan automatisch om de
veiligheid van uw computer te garanderen. De lijst met
computers die momenteel door AutoBlock zijn
geblokkeerd kan ook de computer bevatten waarmee
u zou moeten kunnen communiceren.

Als een benodigde computer in de lijst met geblokkeerde
computers staat, kunt u de blokkering opheffen. Mogelijk
wilt u de AutoBlock-lijst opnieuw instellen als u uw
beveiligingsinstellingen hebt gewijzigd. Als u de
AutoBlock-lijst opnieuw wilt instellen, kunt u de
blokkering van alle computers in de lijst tegelijkertijd
opheffen.

De blokkering opheffen van computers die door
AutoBlock zijn geblokkeerd

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Netwerk in het venster
Instellingen.

3 Klik op Inbraakpreventie in het linkerdeelvenster.
4 Klik op Configureren in de rij Beveiliging tegen

inbreuk met AutoBlock onder Inbraakpreventie.
5 Selecteer het IP-adres van de computer in het

venster Beveiliging tegen inbreukmet AutoBlock
onderComputers diemomenteel door AutoBlock
worden geblokkeerd. Selecteer vervolgens
Blokkering opheffen in de vervolgkeuzelijst.

6 Klik op OK.
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De typen beveiligingsrisico's
Beveiligingsrisico's, zoals spyware en adware, kunnen
uw persoonlijke gegevens en uw privacy aantasten.
Spyware- en adwareprogramma's zijn nauw verwant.
In bepaalde gevallen kan hun functionaliteit gedeeltelijk
samenvallen. Hoewel ze allebei persoonlijke gegevens
verzamelen, kunnen ze echter verschillende typen
gegevens verzamelen.

Spywareprogramma's kunnen tot identiteitsdiefstal of
fraude leiden. Dergelijke programma's kunnen
toetsaanslagen registreren en uw e-mailverkeer en
expresberichten onderscheppen. Ze kunnen ook
vertrouwelijke persoonsgegevens stelen, zoals
wachtwoorden, aanmeldingsgegevens of
creditcardnummers. Deze programma's kunnen uw
gecompromitteerde gegevens dan naar andere
personen verzenden.

Via adware worden advertenties op uw computer
weergegeven en gegevens verzameld over de websites
die u bezoekt. Deze informatie wordt dan verstrekt aan
bedrijven die u advertenties toesturen op basis van uw
voorkeuren.

Trackingcookies zijn de kleine bestanden die door
programma's op uw computer kunnen worden geplaatst
om uw computeractiviteiten te volgen. Trackingcookies
kunnen die gegevens dan aan een derde partij
rapporteren.

Bepaalde programma's maken gebruik van andere
programma's die als beveiligingsrisico's zijn
geclassificeerd. Zo kan een shareware- of
freewareprogramma dat u downloadt, adware gebruiken
om de prijs laag te houden. In dit geval wilt u wellicht
dat het programma met een beveiligingsrisico op uw
computer blijft staan. U moet het programma misschien
ook weer terugzetten als het door Spywarebescherming
is verwijderd.

Norton AntiVirus staat toe dat grapvirusprogramma's en
andere items met laag risico standaard op uw computer
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worden geïnstalleerd. U kunt uw instellingen in het
venster Instellingen wijzigen zodat Norton AntiVirus
deze beveiligingsrisico's detecteert.

POP3 -en SMTP-poorten configureren
Norton AntiVirus configureert uw e-mailprogramma
automatisch zodat u tegen virussen en andere
beveiligingsbedreigingen wordt beschermd. Norton
AntiVirus ondersteunt alle e-mailaccounts die geen-SSL
POP3- en SMTP-communicatieprotocollen gebruiken.
Norton AntiVirus scant ook alle inkomende en uitgaande
e-mailberichten.

Met Norton AntiVirus kunt u uw POP3- en
SMTP-e-mailpoorten handmatig configureren voor
e-mailbeveiliging. Meestal verstrekt uw internetaanbieder
u de poortnummers voor uw e-mailprogramma. Als de
SMTP- en POP3-poortnummers voor uw
e-mailprogramma afwijken van de
standaardpoortnummers, moet u Norton AntiVirus
configureren.

Teneinde verzekerd te zijn van e-mailbeveiliging raadt
Symantec aan dat u de POP3- en SMTP-poortnummers
voor uw e-mailprogramma controleert. Als dit niet de
standaardpoorten zijn, voegt u ze toe aan het venster
Beveiligde poorten. U configureert de optie
Instellingen voor beveiligde poorten door naar het
hoofdvenster van Norton AntiVirus te gaan en op
Instellingen > Netwerk > Berichtbescherming >
Instellingen voor beveiligde poorten > Configureren
te klikken.

Als een bepaalde poort niet door Norton AntiVirus moet
worden beschermd, kunt u de poort verwijderen uit het
venster Beveiligde poorten.

w U kunt de standaard SMTP-poort 25 en POP3-poort
110 niet verwijderen. Norton AntiVirus beschermt deze
standaardpoorten automatisch.

213Internetactiviteiten beveiligen
POP3 -en SMTP-poorten configureren



POP3- en SMTP-poorten toevoegen aan Beveiligde
poorten

Norton AntiVirus ondersteunt alle e-mailprogramma's
die de POP3- en SMTP-communicatieprotocollen met
standaardpoorten gebruiken. Als uw e-mailprogramma
echter niet met de standaardpoorten is geconfigureerd,
kunt u uw POP3- en SMTP-e-mailpoorten handmatig
configureren.

Teneinde verzekerd te zijn van e-mailbeveiliging moeten
de POP3 - en SMTP-poortnummers beveiligd zijn. Als
de POP3- en SMTP-poortnummers niet de
standaardpoorten zijn, raadt Symantec aan dat u de
poortnummers toevoegt aan het venster Beveiligde
poorten.

POP3- en SMTP-poorten toevoegen aan Beveiligde
poorten

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik opBerichtbescherming in het linkerdeelvenster.
4 Klik op Configureren in de rij Instellingen voor

beveiligde poorten.
5 Klik op Toevoegen in het venster Beveiligde

poorten.
6 Voer in het venster Te beveiligen poort toevoegen

in de vervolgkeuzelijst Poorttype een van de
volgende handelingen uit:
1 Klik op POP3 om de poort voor inkomende e-mail

toe te voegen.
1 Klik op SMTP om de poort voor uitgaande e-mail

toe te voegen.

7 Typ het poortnummer in het vak Poort.
Het poortnummer moet tussen 1 en 65535 liggen.

8 Klik op OK.
9 Klik op Toepassen in het venster Beveiligde

poorten en vervolgens op OK.
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10 Klik op OK in het venster Instellingen.

Een e-mailpoort verwijderen uit Beveiligde poorten
Als een bepaalde poort niet door Norton AntiVirus moet
worden beschermd, kunt u de poort verwijderen uit het
venster Beveiligde poorten.

w Norton AntiVirus beschermt de standaard SMTP-poort
25 en de standaard POP3-poort 110 automatisch. U
kunt deze standaardpoorten niet verwijderen.

Een e-mailpoort verwijderen uit Beveiligde poorten

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik opBerichtbescherming in het linkerdeelvenster.
4 Klik op Configureren in de rij Instellingen voor

beveiligde poorten.
5 Klik op de poort die u wilt verwijderen in het venster

Beveiligde poorten, en klik vervolgens op
Verwijderen.

6 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
7 Klik op OK in het venster Instellingen.

De Netwerkbeveiligingskaart
Een thuisnetwerk bestaat meestal uit de computers en
andere apparaten die uw internetverbinding delen. Met
behulp van de Netwerkbeveiligingskaart kunt u uw
netwerk bekijken en beheren.

Norton AntiVirus detecteert na configuratie van
Netwerkbeveiligingskaart automatisch de apparaten die
met uw netwerk zijn verbonden en geeft deze in de
Netwerkbeveiligingskaart weer. U kunt apparaten
bekijken en de Netwerkbeveiligingskaart aanpassen
voor externe controle van computers waarop een
Norton-product is geïnstalleerd.
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w Controleer of op de computers die u extern wilt
controleren een versie van een Norton-product is
geïnstalleerd met ondersteuning voor Externe controle.

Met behulp van de netwerkbeveiligingskaart kunt u het
volgende controleren:
1 Beveiligingsstatus van de computers die met het

netwerk zijn verbonden
1 Status van de beveiligingsfuncties van de computers

die met het netwerk zijn verbonden
1 Abonnementsstatus en Norton-productversie van de

computers die met uw netwerk zijn verbonden
1 Status van uw draadloze netwerkverbinding
1 Verbindingsstatus van de apparaten in het netwerk
1 Bekende, onbekende of indringerapparaten in uw

netwerk

U kunt ook details wijzigen van computers of apparaten
die met uw netwerk zijn verbonden.

Netwerkbeveiligingsoverzicht in- of uitschakelen
In het venster Netwerkbeveiligingsoverzicht worden
de volgende functies kort samengevat:

1 Draadloze beveiliging
1 Externe controle
1 Netwerkkaart
1 Vertrouwensbeheer

Klik op een van de functies en lees de samenvatting om
meer te weten te komen over het gebruik van
Netwerkbeveiligingskaart voor beheer van uw
thuisnetwerk. Het venster
Netwerkbeveiligingsoverzicht verschijnt standaard
telkens wanneer u Netwerkbeveiligingskaart opent.

Als u niet wilt dat het venster
Netwerkbeveiligingsoverzicht wordt weergegeven,
kunt u het uitschakelen. Wanneer u het venster
Netwerkbeveiligingsoverzicht uitschakelt, is dit niet
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van invloed op de prestaties of beveiliging van uw
computer.

w U kunt het venster Netwerkbeveiligingsoverzicht ook
uitschakelen door de optieNiet meer weergeven onder
aan het venster Netwerkbeveiligingsoverzicht te
selecteren.

Netwerkbeveiligingsoverzicht uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Netwerk in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen voor
netwerkbeveiliging.

4 Zet in de rij Welkomstscherm de Aan / Uit
-schakelaar op de Uit -positie door deze naar rechts
te schuiven.

5 Klik op Toepassen.
6 Klik op OK.

Netwerkbeveiligingsoverzicht inschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Netwerk in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen voor
netwerkbeveiliging.

4 Zet in de rij Welkomstscherm de Aan / Uit
-schakelaar op de Aan -positie door deze naar links
te schuiven.

5 Klik op Toepassen.
6 Klik op OK.

Apparaten op de Netwerkbeveiligingskaart bekijken
Het venster Netwerkbeveiligingskaart biedt een
grafische weergave van de apparaten op het netwerk
waarmee uw computer is verbonden. U kunt de details
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van elk apparaat bekijken, zoals de apparaatnaam, de
beveiligingsstatus en het IP-adres.

Het venster Netwerkbeveiligingskaart geeft ook de
beveiligingsstatus van de volgende computers weer:

1 De computer waarop u de status van de externe
controle bekijkt (DEZE COMPUTER).

1 De computers die extern worden gecontroleerd

Norton AntiVirus geeft de apparaten als volgt weer:

1 DEZE COMPUTER
1 Apparaten met online verbindingsstatus
1 Apparaten met offline verbindingsstatus

Wanneer u een nieuw product met uw netwerk verbindt,
ververst Norton AntiVirus automatisch de gegevens in
het venster Netwerkbeveiligingskaart zodat het
apparaat wordt weergegeven.

w U moet de Symantec Security Driver in Norton AntiVirus
configureren om de Netwerkbeveiligingskaart te kunnen
openen. U kunt de Symantec Security Driver niet
installeren wanneer u LiveUpdate uitvoert. U kunt de de
Norton LiveUpdate-sessie naar wens voltooien of sluiten
voordat u de Symantec Security Driver installeert.

Apparaten op de Netwerkbeveiligingskaart bekijken

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik op Netwerkbeveiligingskaart onder
Netwerkbeveiliging.
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3 Als het deelvenster Productconfiguratie verschijnt,
klikt u op Doorgaan.
Het deelvenster Productconfiguratie verschijnt
wanneer u voor het eerst op
Netwerkbeveiligingskaart klikt. Het deelvenster
Productconfiguratie helpt u bij de installatie van de
Symantec Security Driver die benodigd is voor de
weergave van het venster
Netwerkbeveiligingskaart. Het installatieproces van
de Symantec Security Driver zal uw
netwerkverbinding tijdelijk onderbreken.
Het deelvenster Productconfiguratie verschijnt niet
in Windows 8.

4 Als het venster Netwerkbeveiligingsoverzicht
verschijnt, klikt u op OK.
In het venster Netwerkbeveiligingsoverzicht ziet
u het functieoverzicht van de
Netwerkbeveiligingskaart. Het venster
Netwerkbeveiligingsoverzicht verschijnt in de
volgende gevallen:
1 Wanneer u het venster

Netwerkbeveiligingskaart voor het eerst opent.
1 Wanneer u het Welkomstscherm inschakelt

onder Netwerkbeveiligingskaart in het venster
Instellingen.

Als het venster Netwerkbeveiligingsoverzicht niet
meer moet worden geopend, selecteert u Dit niet
opnieuw weergeven voordat u op OK klikt.

5 Selecteer het netwerk met het apparaat waarvan u
de details wilt zien in de vervolgkeuzelijst
Netwerkdetails.
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De details van een apparaat bekijken op de
Netwerkbeveiligingskaart
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4 Klik op een apparaatpictogram in het venster
Netwerkbeveiligingskaart.
U kunt de schuifpijltjes gebruiken om alle apparaten
in de netwerkkaart te bekijken.
In de sectie met apparaatdetails die zich onder de
netwerkkaart bevindt, worden de volgende details
weergegeven:

Hier wordt de naam van het
apparaat weergegeven.

Apparaatnaam

Standaard staat in de
Netwerkbeveiligingskaart de
NetBIOS-naam van de
computer. De
Netwerkbeveiligingskaart toont
echter de naam van het
apparaat als NIEUW als aan de
volgende voorwaarden wordt
voldaan:

1 Het apparaat heeft geen
NetBIOS-naam

1 Het apparaat heeft een
firewall die is ingeschakeld

U kunt de apparaatnaam
wijzigen in het venster
Apparaatdetails bewerken.

Hier wordt de naam
weergegeven van de fabrikant

Adapterfabrikant

die de netwerkadapter van het
bestand heeft gemaakt

De naam van de
adapterfabrikant wordt
gebaseerd op het fysieke adres
(ook wel Media Access
Control-adres of MAC-adres)
van het apparaat.
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Hier wordt de categorie
weergegeven waartoe het
apparaat behoort.

Het pictogram van de
apparaatcategorie toont details
over de verbindings- en
beveiligingsstatus. Norton
AntiVirus labelt alle onbekende
apparaten als NIEUW en stelt
de categorie in op ALGEMEEN
APPARAAT.

Deze categorie kan
computergerelateerde
apparaten bevatten, zoals
printers, media-apparaten en
gameconsoles.

U kunt de apparaatcategorie
wijzigen in het venster
Apparaatdetails bewerken.

Categorie

Hier wordt weergegeven hoe
goed uw computer tegen
bedreigingen, risico's en schade
wordt beschermd.

w De beveiligingsstatus
wordt alleen weergegeven voor
Deze computer en de
computers die extern worden
gecontroleerd.

Beveiligingsstatus
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Hier wordt de verbindingsstatus
van Externe controle
weergegeven

De statussen zijn:

1 AAN
1 UIT

U kunt Externe controle voor
een afzonderlijke computer
uitschakelen of voor alle
computers die u extern
controleert.

Externe controle

Hier wordt de status van de
verbinding weergegeven.

De statussen zijn:

1 ONLINE
1 OFFLINE

Verbinding

Hier wordt het fysieke adres
(ook wel Media Access
Control-adres of MAC-adres)
van de computer of het
apparaat weergegeven

Fysiek adres

Hier wordt het IP-adres van de
computer of het apparaat
weergegeven

Als u het IP-adres van een
apparaat wijzigt, werkt Norton
AntiVirus het IP-adres van dat
apparaat bij in
Netwerkbeveiligingskaart
wanneer u de lijst vernieuwt.

IP-adres
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Externe controle instellen
U kunt Externe controle instellen door computers op uw
netwerk met uw computer te laten communiceren.

w Controleer of op de computers die u extern wilt
controleren een versie van een Norton-product is
geïnstalleerd met ondersteuning voor Externe controle.

Norton AntiVirus vereist een sleutel als u Externe
controle wilt instellen. U moet voor alle computers die
u extern wilt controleren dezelfde sleutel invoeren.

Nadat u Externe controle hebt ingesteld, kunt u elke
computer op uw netwerk aansluiten en dezelfde sleutel
invoeren. Norton AntiVirus identificeert de computer
automatisch en verbindt deze met de
Netwerkbeveiligingskaart.

Externe controle instellen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik onder Netwerkbeveiliging op
Netwerkbeveiligingskaart.

3 Klik aan de linkerkant van het venster
Netwerkbeveiligingskaart onder Externe controle
op Setup.

4 Typ een sleutel in het venster Setup Externe
controle.
De sleutel moet tussen 6 en 20 tekens lang zijn. De
sleutel is hoofdlettergevoelig.
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5 Selecteer een van deze opties onder
Standaardmodus voor Computerdetectie kiezen
:

Uw computer detecteert altijd
andere computers die met het
netwerk zijn verbonden.

Computerdetectie altijd
aan

Uw computer detecteert andere
computers die met het netwerk
zijn verbonden wanneer het
venster
Netwerkbeveiligingskaart open
is.

Computerdetectie alleen
aan wanneer scherm van
Netwerkbeveiligingskaart
wordt weergegeven

6 Klik op OK.
7 Stel Externe controle in voor alle andere computers

die u extern wilt controleren.

Externe controle uitschakelen
Wanneer u Externe controle uitschakelt, wordt dit
stopgezet voor de computers die met uw netwerk zijn
verbonden.

U kunt Externe controle uitschakelen voor:

1 alle computers die u op afstand controleert
1 een bepaalde computer die u op afstand controleert

w U kunt Externe controle alleen uitschakelen nadat u het
proces Setup Externe controle hebt voltooid.

Externe controle voor alle computers uitschakelen

1 Klik opGeavanceerd in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik onder Netwerkbeveiliging op
Netwerkbeveiligingskaart.

3 Klik aan de linkerkant van het venster
Netwerkbeveiligingskaart onder Externe controle
op Uitschakelen.
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4 Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Ja.

Externe controle uitschakelen voor een specifieke
computer

1 Klik opGeavanceerd in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik onder Netwerkbeveiliging op
Netwerkbeveiligingskaart.

3 Klik in Netwerkkaart in het venster
Netwerkbeveiligingskaart op de computer waarvoor
u Externe controle wilt uitschakelen.

4 Klik op Uitschakelen naast Externe controle in het
vak met apparaatdetails.

5 Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Ja.

Een apparaat aan de Netwerkbeveiligingskaart
toevoegen

U kunt handmatig een computer of apparaat aan de
Netwerkbeveiligingskaart toevoegen.

U kunt de volgende details toevoegen wanneer u een
apparaat toevoegt:
1 De naam of beschrijving
1 Het IP-adres of fysieke adres

De Netwerkbeveiligingskaart vindt alle computers die
met uw netwerk zijn verbonden. U kunt echter computers
en apparaten toevoegen die momenteel niet zijn
verbonden.

Norton AntiVirus voegt alle apparaten die u handmatig
aan de Netwerkbeveiligingskaart toevoegt, aan het
netwerk Vertrouwensbeheer toe. U kunt het netwerk
Vertrouwensbeheer in de vervolgkeuzelijst
Netwerkdetails selecteren om de apparaten te bekijken
die u hebt toegevoegd. U kunt ook de naam van het
apparaat wijzigen.

w U kunt de netwerkdetails voor Vertrouwensbeheer niet
wijzigen.
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Een apparaat aan de Netwerkbeveiligingskaart
toevoegen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik onder Netwerkbeveiliging op
Netwerkbeveiligingskaart.

3 Klik aan de linkerkant van het venster
Netwerkbeveiligingskaart onder Totaal in netwerk
op het plusteken.

4 Typ in het vak Naam van het venster Een apparaat
toevoegen de naam van het apparaat dat u aan de
netwerkbeveiligingskaart wilt toevoegen.
De apparaatnaam mag niet meer dan 15 tekens
bevatten.

5 Typ in het tekstvak IP-adres of fysiek adres het
IP-adres of fysieke adres van het apparaat dat u aan
de netwerkbeveiligingskaart wilt toevoegen.
U kunt de volgende indelingen gebruiken in het
tekstvak IP-adres of fysiek adres :

172.16.0.0IPv4-adres

fe80::12ac:fe44:192a:14ccIPv6-adres

11-22-c3-5a-fe-a4Fysiek adres

ftp.myfiles.comHerleidbare host

Het adres wordt pas geverifieerd wanneer het
apparaat fysiek op het netwerk wordt gevonden.

6 Klik op Apparaat toevoegen.

Het IP-adres van een computer zoeken
U kunt het IP-adres van een computer op verschillende
manieren achterhalen: In Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 en Windows 8 gebruikt u de opdracht
ipconfig om het IP-adres van een computer te vinden.
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De opdracht ipconfig geeft alleen het IP-adres van
de lokale computer. U moet dit programma uitvoeren
op de computer die u wilt identificeren.

Het IP-adres zoeken met ipconfig op Windows XP

1 Klik op Start > Uitvoeren op de Windows-taakbalk
van de computer die u wilt identificeren.

2 Typ cmd in het dialoogvenster Uitvoeren.
3 Klik op OK.
4 Typ ipconfig bij de opdrachtaanwijzing en druk dan

op Enter.
5 Noteer het IP-adres.

Een IP-adres zoeken met ipconfig op Windows Vista

1 Klik op Start en daarna op Uitvoeren op de
Windows-taakbalk van de computer die u wilt
identificeren.

2 Typ cmd in het tekstvak Zoekopdracht starten en
druk vervolgens op de Enter-toets.

3 Typ ipconfig bij de opdrachtaanwijzing en druk dan
op Enter.

4 Noteer het IP-adres.

Een IP-adres zoeken met ipconfig op Windows 7

1 Klik op Start en daarna op Uitvoeren op de
Windows-taakbalk van de computer die u wilt
identificeren.

2 Typ cmd in het tekstvak Programma's en
bestanden zoeken en druk vervolgens op de
Enter-toets.

3 Typ ipconfig bij de opdrachtaanwijzing en druk dan
op Enter.

4 Noteer het IP-adres.

Een IP-adres zoeken met ipconfig op Windows 8

1 Klik in het scherm Toepassingen onder
Windows-systeem op Opdrachtprompt.

2 Typ ipconfig bij de opdrachtaanwijzing en druk dan
op Enter.
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3 Noteer het IP-adres.

Apparaatdetails bewerken
U kunt de naam en categorie wijzigen van een apparaat
dat beschikbaar is op de Netwerkbeveiligingskaart. U
kunt categorieën zoals Algemeen apparaat, Laptop,
Media-apparaat of Gameconsole selecteren.

Voor een apparaat dat u handmatig hebt toegevoegd,
kunt u de categorie niet wijzigen. Norton AntiVirus geeft
standaard GEBRUIKERGEDEFINIEERD weer als de
categorie van het handmatig toegevoegde apparaat.

In het venster Netwerkbeveiligingskaart worden
verschillende pictogrammen weergegeven, afhankelijk
van de categorie die u selecteert. Met behulp van
pictogrammen kunt u zien welke apparaten in de
netwerkkaart worden weergegeven.

De details wijzigen van het apparaat in uw netwerk

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik onder Netwerkbeveiliging op
Netwerkbeveiligingskaart.

3 Klik op een apparaatpictogram in de netwerkkaart in
het venster Netwerkbeveiligingskaart.

4 Klik in het vak met apparaatdetails, naast
Apparaatnaam, op Bewerken.

5 Typ in het tekstvak Naam van het venster
Apparaatdetails bewerken een nieuwe naam.
De apparaatnaam mag niet meer dan 15 tekens
bevatten.
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6 Klik in de vervolgkeuzelijst Categorie op een van de
volgende apparaatcategorieën:
1 ALGEMEEN APPARAAT
1 DESKTOP-PC
1 LAPTOP
1 SERVER-PC
1 NETWERKPRINTER
1 ROUTER/SWITCH
1 KABEL-/DSL-MODEM
1 MEDIA-APPARAAT
1 GAMECONSOLE
1 PDA/MOBIELE TELEFOON
1 NETWERKOPSLAGAPPARAAT
1 WEBCAMERA
1 TABLET
1 MUZIEKSPELER
1 TV

7 Klik op OK.

De naam van het handmatig toegevoegde apparaat
wijzigen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik onder Netwerkbeveiliging op
Netwerkbeveiligingskaart.

3 Klik in het venster Netwerkbeveiligingskaart in de
vervolgkeuzelijst Netwerkdetails op
Vertrouwensbeheer.

4 Selecteer in de netwerkkaart een apparaat dat u hebt
toegevoegd.

5 Klik op Bewerken naast Apparaatnaam in het vak
met apparaatdetails.

6 Typ een nieuwe naam in het vak Naam van het
dialoogvenster Apparaatdetails bewerken.

7 Klik op OK.
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Netwerkdetails bewerken
In het venster Netwerkdetails bewerken kunt u de
details van uw netwerk bekijken en de netwerknaam
wijzigen.

w U kunt de netwerkdetails voor Vertrouwensbeheer niet
wijzigen.

Netwerkdetails bewerken

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik onder Netwerkbeveiliging op
Netwerkbeveiligingskaart.

3 Klik in het vensterNetwerkbeveiligingskaart rechts
van Netwerkdetails op Bewerken.

4 Typ een nieuwe naam in het vak Naam van het
dialoogvenster Netwerkdetails bewerken.

5 Klik op OK.

Apparaten van de Netwerkbeveiligingskaart
verwijderen

In het venster Netwerkbeveiligingskaart worden de
apparaten weergegeven die met uw netwerk zijn
verbonden. U kunt een apparaat of computer van de
Netwerkbeveiligingskaart verwijderen. U kunt alle
apparaten van de netwerkkaart verwijderen en een
nieuwe lijst met apparaten maken. Zo kunt u alle
apparaten uit uw vorige netwerk verwijderen voordat u
een verbinding met een nieuw netwerk maakt. Zorg dat
Externe controle is uitgeschakeld voordat u de
netwerkkaart leegmaakt. Norton AntiVirus kan de
netwerkkaart niet leegmaken wanneer Externe controle
is ingeschakeld. Zorg ook dat u het venster
Netwerkbeveiligingskaart sluit voordat u de
netwerkkaart leegmaakt. U kunt de netwerkkaart niet
leegmaken wanneer het venster
Netwerkbeveiligingskaart open is.

Wanneer u een afzonderlijk apparaat verwijdert,
verschijnen de online apparaten opnieuw wanneer u
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het venster Netwerkbeveiligingskaart de volgende keer
opent. De offline apparaten worden echter definitief door
Norton AntiVirus verwijderd.

Een afzonderlijk apparaat verwijderen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik onder Netwerkbeveiliging op
Netwerkbeveiligingskaart.

3 Voer in het venster Netwerkbeveiligingskaart een
van de onderstaande handelingen uit:
1 Als u een apparaat uit uw netwerk wilt

verwijderen, klikt u in de netwerkkaart op het
apparaat.

1 Als u een handmatig toegevoegd apparaat wilt
verwijderen, selecteert u Vertrouwensbeheer in
de vervolgkeuzelijst Netwerkdetails en klikt u
vervolgens op het apparaat.

4 Klik aan de linkerkant van het venster
Netwerkbeveiligingskaart onder Totaal in netwerk
op het minteken.

5 Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Ja.

De Netwerkbeveiligingskaart leegmaken

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen voor
netwerkbeveiliging.

4 Klik op Leegmaken in de rij
Netwerkbeveiligingskaart.

5 Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Ja.

De status van uw draadloze netwerk bekijken
U kunt de status van uw draadloze netwerk in het
venster Netwerkbeveiligingskaart bekijken. De
Netwerkbeveiligingskaart toont de status van uw
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draadloze netwerk als veilig of niet veilig. Voor een veilig
netwerk is krachtige draadloze codering vereist. Als uw
draadloze netwerk niet veilig is, kunt u codering op uw
draadloze router inschakelen.

Klik aan de linkerkant van het venster
Netwerkbeveiligingskaart op de koppeling Waarom
is het niet veilig? voor meer informatie over hoe u uw
draadloze netwerk kunt beveiligen. Volg de instructies.

w Vertrouw alleen een beveiligde draadloze verbinding.
Wanneer u een draadloze verbinding vertrouwt die niet
is beveiligd, lopen alle apparaten op uw netwerk gevaar.

De status van uw draadloze netwerk bekijken

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik onder Netwerkbeveiliging op
Netwerkbeveiligingskaart.

3 Aan de linkerkant van het venster
Netwerkbeveiligingskaart wordt de status van uw
draadloze netwerk weergegeven. De statussen van
uw draadloze netwerk zijn:

Geeft aan dat uw draadloze
netwerk veilig is.

Draadloos netwerk veilig

Geeft aan dat uw draadloze
netwerk niet veilig is.

Draadloos netwerk niet
veilig

De apparaatdetails weergeven
De Netwerkbeveiligingskaart toont de gegevens van uw
computer. U kunt de volgende details bekijken:

1 De configuratiestatus van uw beveiligingsfuncties,
zoals Auto-Protect, Inbraakpreventie en Scannen
van e-mails.

1 De configuratiestatus van uw definitie-updates, zoals
Automatische LiveUpdate en Pulsupdates.
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1 Het versienummer van uw Norton-product.
1 De abonnementsstatus van uw Norton-product.

De apparaatdetails weergeven

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik onder Netwerkbeveiliging op
Netwerkbeveiligingskaart.

3 Klik in het venster Netwerkbeveiligingskaart in de
netwerkkaart op het apparaat waarvan u de details
wilt weergeven.
U kunt alleen de details bekijken van de computers
die u extern controleert.

4 Klik naast Categorie in de sectie Apparaatdetails op
Details.

5 In het venster Apparaatdetails kunt u de gegevens
van het apparaat bekijken.

6 Klik op Sluiten.

De communicatiepoort voor Netwerkbeveiligingskaart
wijzigen

Via de instellingen voor Netwerkbeveiligingskaart kunt
u het communicatiepoortnummer instellen dat
Norton-producten gebruiken om via een netwerk met
elkaar te communiceren. Norton-producten gebruiken
standaard 31077 als het communicatiepoortnummer.

Als u het communicatiepoortnummer van uw
Norton-product wilt wijzigen, moet u het wijzigen op alle
computers die met uw thuisnetwerk zijn verbonden.
Vindt u daarnaast meerdere computers die gebruik
maken van het proces Setup Externe controle, zorg
dan dat op alle computers hetzelfde poortnummer wordt
gebruikt.

w Hoewel u het communicatiepoortnummer kunt wijzigen,
is het raadzaam dit niet te doen. Als u het
communicatiepoortnummer wijzigt, moet u een
poortnummer binnen het bereik 1-65535 gebruiken.
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De communicatiepoort voor Netwerkbeveiligingskaart
wijzigen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Netwerk in het venster
Instellingen.

3 Typ een nieuw communicatiepoortnummer in het vak
Communicatiepoort.
U moet hetzelfde poortnummer gebruiken voor alle
apparaten die met uw Netwerkbeveiligingskaart
verbonden zijn.

4 Klik op Toepassen.
5 Klik op OK.

Observeren van netwerkkosten
Met de functie Observeren van netwerkkosten kunt u
beleidsregels instellen om het internetgebruik van Norton
AntiVirus te beperken. U kunt opgeven hoeveel
netwerkbandbreedte Norton AntiVirus mag gebruiken.

U kunt een communicatiebeleid kiezen dat het beste bij
uw internetverbinding past. Als u een plan voor
onbeperkt internet hebt, kunt u het beleid Geen limiet
instellen, zodat Norton AntiVirus verbinding maakt met
servers van Symantec om volledige bescherming te
verzekeren. Als u echter vindt dat Norton AntiVirus
teveel van uw internetverbinding verbruikt, kunt u het
internetgebruik van Norton AntiVirus beperken. Met
behulp van Observeren van netwerkkosten kunt u het
internetgebruik van Norton AntiVirus beheren.

Norton AntiVirus krijgt toegang tot de gateway via een
netwerkverbinding om verbinding met internet te maken.
Het verbindingsapparaat kan een 3G-telefoon, een
internetgegevenskaart of een draadloze netwerkkaart
zijn. Met Observeren van netwerkkosten kunt u een
beleid opstellen voor elke netwerkverbinding die Norton
AntiVirus gebruikt om verbinding met internet te maken.
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U kunt een van de volgende beleidsmogelijkheden
instellen voor elke netwerkverbinding die Norton
AntiVirus gebruikt om verbinding met internet te maken:

1 Automatisch
Met behulp van deze optie kan Norton AntiVirus het
beleid voor observeren van kosten van Windows 8
gebruiken om alle updates van virusdefinities en
producten te ontvangen. Het beleid Automatisch
heeft standaard onbeperkte internetverbinding via
LAN en wifi.

w Het beleid Automatisch is alleen beschikbaar met
Windows 8.

1 Geen limiet
Met behulp van deze optie kan Norton AntiVirus de
netwerkbandbreedte gebruiken die is vereist om alle
updates van virusdefinities en producten te
ontvangen. Symantec raadt aan dat u dit beleid
toepast. Als u Windows 8 niet gebruikt, is het
standaardbeleid ingesteld op Geen limiet.

1 Economy
Hiermee krijgt Norton AntiVirus alleen toegang tot
internet om essentiële productupdates, virusdefinities
en webquery's te ontvangen die nodig zijn om uw
apparaat te beschermen.

1 Geen verkeer
Hiermee kunt u voorkomen dat Norton AntiVirus
verbinding met internet maakt. Als u dit beleid kiest,
kan Norton AntiVirus geen essentiële virusdefinities
en programma-updates ontvangen, wat tot potentiële
internetgevaren en virusaanvallen kan leiden.

Observeren van netwerkkosten in- of uitschakelen
U kunt beleidsregels instellen om het internetgebruik
van Norton AntiVirus te beperken. Als u het
internetgebruik van Norton AntiVirus niet wilt beperken,
kunt u Observeren van netwerkkosten uitschakelen.
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Als u vindt dat Norton AntiVirus te veel
netwerkbandbreedte gebruikt, kunt u Observeren van
netwerkkosten inschakelen. U kunt beleidsregels
instellen om het internetgebruik van Norton AntiVirus te
beperken. Norton AntiVirus maakt verbinding met
internet op basis van het beleid dat u instelt in het
venster Instellingen voor observeren van
netwerkkosten. Observeren van netwerkkosten is
standaard ingeschakeld.

Observeren van netwerkkosten uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen voor
netwerkbeveiliging.

4 Zet in de rijObserveren van netwerkkosten deAan
/ Uit -schakelaar naar rechts op de Uit -positie.

5 Klik op Toepassen.
6 Klik op OK.

Observeren van netwerkkosten inschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen voor
netwerkbeveiliging.

4 Zet in de rijObserveren van netwerkkosten deAan
/ Uit -schakelaar naar links op de Aan -positie.

5 Klik op Toepassen.
6 Klik op OK.

Het internetgebruik van Norton AntiVirus definiëren
Als u vindt dat Norton AntiVirus teveel van uw
netwerkbandbreedte verbruikt, kunt u het internetgebruik
van Norton AntiVirus beperken. U kunt een beleid
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instellen voor elke netwerkverbinding die Norton
AntiVirus gebruikt om verbinding met internet te maken.

In het venster Instellingen voor observeren van
netwerkkosten worden alle netwerkverbindingen
weergegeven die uw computer gebruikt om verbinding
met internet te maken. U kunt de status weergeven van
de netwerkverbindingen die momenteel worden gebruikt.
Het netwerkbeleid dat u instelt, bepaalt de hoeveelheid
netwerkbandbreedte die Norton AntiVirus kan gebruiken.

Het internetgebruik van Norton AntiVirus definiëren

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op het tabblad
Netwerk.

3 Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen voor
netwerkbeveiliging.

4 Zet in de rijObserveren van netwerkkosten deAan
/ Uit -schakelaar naar links op de Aan -positie.

5 Klik op Configureren.
In het venster Instellingen voor observeren van
netwerkkosten worden alle netwerkverbindingen
weergegeven die Norton AntiVirus gebruikt om
verbinding met internet te maken.

6 Klik onder de kolom Beleid op de vervolgkeuzelijst
naast de netwerkverbinding waarvoor u een beleid
wilt instellen.
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7 Selecteer een van de volgende opties:
1 Automatisch

Met behulp van deze optie kan Norton AntiVirus
het beleid voor observeren van kosten van
Windows 8 gebruiken om alle updates van
virusdefinities en producten te ontvangen. Het
beleidAutomatisch heeft standaard onbeperkte
internetverbinding via LAN en wifi.

w Het beleid Automatisch is alleen beschikbaar
met Windows 8.

1 Geen limiet
Met behulp van deze optie kan Norton AntiVirus
de netwerkbandbreedte gebruiken die is vereist
om alle updates van virusdefinities en producten
te ontvangen. Als u Windows 8 niet gebruikt, is
het standaardbeleid ingesteld op Geen limiet.

1 Economy
Hiermee krijgt Norton AntiVirus alleen toegang
tot internet om essentiële productupdates en
virusdefinities te ontvangen.
Als u een beperkte internetverbinding hebt, kunt
u de optie Economy selecteren om te zorgen dat
u tegen de belangrijkste beveiligingsbedreigingen
wordt beschermd.

1 Geen verkeer
Hiermee kunt u voorkomen dat Norton AntiVirus
verbinding met internet maakt. Als u dit beleid
kiest, kan Norton AntiVirus geen essentiële
virusdefinities en programma-updates ontvangen,
wat tot potentiële internetgevaren en
virusaanvallen kan leiden.

8 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
9 Klik op OK in het venster Instellingen.
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Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

1 Beveiligingsgeschiedenis

Beveiligingsgeschiedenis
In het venster Beveiligingsgeschiedenis kunt u het
volgende doen:
1 Het overzicht van waarschuwingen en

gebeurtenisberichten bekijken.
1 De resultaten bekijken van de scans die op de

computer worden uitgevoerd.
1 De items bekijken die u bij de website van Symantec

Security Response hebt ingediend.
1 Items in quarantaine beheren.
1 De beveiligingstaken controleren die uw producten

op de achtergrond uitvoeren.

Met behulp van Beveiligingsgeschiedenis kunt u de
beveiligingstaken controleren die uw product op de
achtergrond uitvoert. Bovendien kunt u ontvangen
waarschuwingen op elk moment in
Beveiligingsgeschiedenis bekijken. Als u een
waarschuwing bij ontvangst niet kunt bekijken, kunt u
deze later nog in Beveiligingsgeschiedenis bekijken.

De waarschuwingen, scanresultaten en andere
beveiligingsitems die aan de verschillende
productfuncties zijn gerelateerd, verschijnen onder de
respectieve categorieën in het venster

6
Beveiligingsfuncties
controleren



Beveiligingsgeschiedenis. Zo verschijnen de
beveiligingsitems die aan de quarantainefunctie zijn
gerelateerd, onder de categorie Quarantaine. Het
venster Beveiligingsgeschiedenis bevat daarnaast
details van elk item in het deelvenster Details.

Beveiligingsgeschiedenis sorteert alle categorieën
ruwweg in de volgende groepen op basis van hun
functies:

1 Alle activiteiten
1 Beveiliging en prestaties
1 Indieningen en fouten
1 Informatief

In het venster Beveiligingsgeschiedenis vindt u
standaard de volgende informatiecategorieën:
1 Recente geschiedenis
1 Volledige geschiedenis
1 Scanresultaten
1 Opgeloste beveiligingsrisico's
1 Onopgeloste beveiligingsrisico's
1 Quarantaine
1 SONAR-activiteit
1 Inbraakpreventie
1 Download Insight
1 Norton Product Tamper Protection
1 Prestatiewaarschuwing
1 Observeren van netwerkkosten
1 Norton-foutenrapport
1 E-mailfouten
1 Norton Community Watch
1 Stille modus
1 LiveUpdate

U kunt de beveiligingsitems bekijken op basis van de
geselecteerde gebeurteniscategorie en de opgegeven
zoekreeks. Norton AntiVirus beperkt het aantal

241Beveiligingsfuncties controleren
Beveiligingsgeschiedenis



zoekresultaten dat op elke pagina in het venster
Beveiligingsgeschiedenis verschijnt.
Beveiligingsgeschiedenis verdeeld daarom de items die
voor zoekcriteria worden geretourneerd en geeft deze
op afzonderlijke pagina's weer. U kunt de
pagineringsfunctie onder aan het venster gebruiken om
door de pagina's te gaan. Als u een specifieke pagina
wilt bekijken, kunt u de gewenste pagina via de optie
Ga naar pagina openen. Per pagina worden maximaal
100 items weergegeven.

Op basis van de beveiligingsstatus van een item in een
informatiecategorie kunt u de toepasselijke actie nemen
om een risico of bedreiging op te lossen. Enkele
mogelijke acties zijn Dit bestand verwijderen, Dit
programma uitsluiten en Verzenden aan Symantec.

Met Norton AntiVirus kunt u ook de geschiedenis van
beveiligingsgebeurtenissen opslaan. U kunt de
informatie over beveiligingsgebeurtenissen op elk
moment bekijken. Als u de beveiligingsgebeurtenissen
van een bepaalde dag wilt analyseren, kunt u de
logboekbestanden van Beveiligingsgeschiedenis van
die dag opslaan. U kunt het bestand later in
Beveiligingsgeschiedenis importeren en de gegevens
analyseren.

Beveiligingsgeschiedenis openen
Beveiligingsgeschiedenis biedt een overzicht van alle
activiteiten die Norton AntiVirus op uw computer heeft
uitgevoerd.

U kunt Beveiligingsgeschiedenis vanuit de volgende
gebieden openen:
1 Venster Geavanceerd van Norton AntiVirus
1 Verschillende waarschuwingsvensters en meldingen
1 Systeemvak van de Windows-taakbalk
1 De sectie Bedreigingen gedetecteerd in

verschillende Scan -vensters
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Beveiligingsgeschiedenis openen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik op Geschiedenis in het deelvenster
Computerbeveiliging.

Items in Beveiligingsgeschiedenis bekijken
Beveiligingsgeschiedenis biedt een overzicht van alle
activiteiten die Norton AntiVirus op uw computer heeft
uitgevoerd.

U kunt details over alle activiteiten bekijken, zoals:
1 Waarschuwingen en gebeurtenisberichten van

Beveiligingsgeschiedenis
1 Resultaten van verschillende scans
1 Informatie die u bij de website Symantec Security

Response hebt ingediend
1 Quarantaine-items
1 Beveiligingstaken die Norton AntiVirus op de

achtergrond heeft uitgevoerd

De categorieën voor Beveiligingsgeschiedenis
verschijnen op functie onder de volgende groepen in de
vervolgkeuzelijst Weergeven :
1 Alle activiteiten
1 Beveiliging en prestaties
1 Indieningen en fouten
1 Informatief

Items die aan de verschillende productfuncties zijn
gerelateerd, verschijnen onder de respectieve
categorieën in het venster Beveiligingsgeschiedenis.
Zo verschijnen de beveiligingsitems die aan de
quarantainefunctie zijn gerelateerd, onder de categorie
Quarantaine in het vensterBeveiligingsgeschiedenis.
Het vensterBeveiligingsgeschiedenis bevat daarnaast
details van elk item in het deelvenster Details.
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Items in Beveiligingsgeschiedenis bekijken

1 Klik opGeavanceerd in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op Geschiedenis in het deelvenster
Computerbeveiliging.
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3 Selecteer de categorie van de items die u wilt
bekijken in de vervolgkeuzelijst Weergeven van het
venster Beveiligingsgeschiedenis. U kunt kiezen
uit:

In de weergave Recente
geschiedenis in het venster

Recente geschiedenis

Beveiligingsgeschiedenis
ziet u de waarschuwingen
die u de afgelopen zeven
dagen hebt ontvangen. Er
wordt een geschiedenis
weergegeven van bepaalde
recente
beveiligingsgebeurtenissen.

In de weergave Volledige
geschiedenis in het venster

Volledige geschiedenis

Beveiligingsgeschiedenis
ziet u de volledige
Beveiligingsgeschiedenis.

U kunt uw computer
scannen om te zien of deze

Scanresultaten

door een virus, spyware,
malware of
beveiligingsrisico's is
geïnfecteerd.

In de weergave
Scanresultaten in het
venster
Beveiligingsgeschiedenis
ziet u de details van de
scans die u op uw computer
hebt uitgevoerd.
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De beveiligingsrisico's
omvatten de verdachte
programma's die de
beveiliging van uw computer
in gevaar kunnen brengen.

In de weergave Opgeloste
beveiligingsrisico's in het
venster
Beveiligingsgeschiedenis
ziet u een lijst met
beveiligingsrisico's die
Norton AntiVirus heeft
gedetecteerd en vervolgens
heeft gerepareerd,
verwijderd of in quarantaine
heeft geplaatst. De items in
quarantaine worden in de
weergave Quarantaine
getoond. U kunt de items in
quarantaine ook in de
weergave Quarantaine
bekijken.

Opgeloste
beveiligingsrisico's
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De beveiligingsrisico's
omvatten de verdachte
programma's die de
beveiliging van uw computer
in gevaar kunnen brengen.

In de weergaveOnopgeloste
beveiligingsrisico's in het
venster
Beveiligingsgeschiedenis
ziet u een lijst met
beveiligingsrisico's die niet
door Norton AntiVirus
gerepareerd, verwijderd of
in quarantaine geplaatst
kunnen worden.

Voor bepaalde bedreigingen
moet het systeem opnieuw
gestart worden. Logboeken
voor dergelijke bedreigingen
kunnen alleen gewist worden
nadat u uw systeem opnieuw
heeft gestart.

Onopgeloste
beveiligingsrisico's

De quarantaineweergave
van
Beveiligingsgeschiedenis
biedt een veilig gebied op uw
computer waar items kunnen
worden geïsoleerd terwijl u
beslist wat u met deze items
wilt doen.

In de weergave Quarantaine
in het venster
Beveiligingsgeschiedenis
ziet u alle beveiligingsrisico's
die in de
quarantaineweergave van
Beveiligingsgeschiedenis
zijn geïsoleerd.

Quarantaine
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Symantec Online Network
for Advanced Response
(SONAR) identificeert
nieuwe bedreigingen op
basis van het verdachte
gedrag van toepassingen.
SONAR detecteert en
beveiligt uw computer al
tegen schadelijke code
voordat virusdefinities via
LiveUpdate beschikbaar zijn.

De weergave
SONAR-activiteit in het
venster
Beveiligingsgeschiedenis
bevat details over de
beveiligingsrisico's die
SONAR detecteert. Binnen
deze categorie worden ook
alle activiteiten vermeld die
de configuratie of
instellingen van uw computer
aanpassen.

De optie Meer informatie
voor deze categorie biedt
details over de resources die
van invloed zijn op deze
activiteit.

SONAR-activiteit
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Inbraakpreventie scant al het
netwerkverkeer van en naar
uw computer op bekende
bedreigingen.

In de weergave
Inbraakpreventie in het
venster
Beveiligingsgeschiedenis
ziet u details over recente
activiteiten voor
Inbraakpreventie.

Via het venster
Beveiligingsgeschiedenis -
Geavanceerde details voor
deze categorie kunt u
bepalen of u wordt
gewaarschuwd wanneer
Inbraakpreventie een
handtekening voor
Inbraakpreventie detecteert.

Inbraakpreventie
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Download Insight verwerkt
alle uitvoerbare bestanden
die u downloadt om hun
reputatieniveau te
analyseren. U wordt
vervolgens op de hoogte
gebracht van de
verwerkingsresultaten op
basis van de Download
Insight-instellingen.

In de weergave Download
Insight in het venster
Beveiligingsgeschiedenis
staan details van alle
gebeurtenissen die door
Download Insight worden
verwerkt en gemeld. Deze
weergave bevat ook
informatie over de acties die
u neemt op basis van de
reputatiegegevens van de
gebeurtenissen.

Download Insight

Hiermee kunt u uw
Norton-product beveiligen
tegen een aanval of wijziging
door onbekende, verdachte
of schadelijke toepassingen.

In de weergave Norton
Product Tamper Protection
in het venster
Beveiligingsgeschiedenis
ziet u details over
ongeautoriseerde pogingen
om Symantec-processen te
wijzigen. De taken die uw
Symantec-product blokkeert,
worden ook in de lijst
weergegeven.

Norton Product Tamper
Protection

250Beveiligingsfuncties controleren
Beveiligingsgeschiedenis



Met de functie voor
prestatiewaarschuwingen
kunt u de impact van de
systeemactiviteiten op uw
computer weergeven,
controleren en analyseren.

De weergave
Prestatiewaarschuwing in
het venster
Beveiligingsgeschiedenis
toont details van de impact
van processen die op uw
computer worden
uitgevoerd. Voorbeelden van
details zijn de procesnaam,
de gebruikte resource, de
mate van resourcegebruik
en de algehele impact die
het proces op uw computer
heeft. De lijst bevat ook
logboeken betreffende
prestatiewaarschuwingen en
de programma's die u
hiervan hebt uitgesloten.

Prestatiewaarschuwing
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Met de optie Beperken van
netwerkgebruik kunt u
beleidsregels instellen en het
internetgebruik van Norton
AntiVirus beperken. U kunt
opgeven hoeveel
netwerkbandbreedte Norton
AntiVirus mag gebruiken.

De weergave Beperken van
netwerkgebruik in het
venster
Beveiligingsgeschiedenis
biedt meer informatie over
de acties die u hebt
uitgevoerd om het
internetgebruik van Norton
AntiVirus te beperken.

Beperken van
netwerkgebruik

Norton AntiVirus kan in
sommige gevallen fouten
genereren. Zo kan een fout
optreden wanneer u
LiveUpdate uitvoert of een
map scant. Voorbeelden van
fouten zijn engine-fouten,
time-outfouten en
programmafouten.

In de weergave
Norton-foutenrapport in het
venster
Beveiligingsgeschiedenis
ziet u elke fout die Norton
AntiVirus heeft gegenereerd.

Norton-foutenrapport
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Wanneer Norton AntiVirus
een e-mailbericht niet kan
verzenden, downloaden of
scannen wordt dit tot de
e-mailfouten gerekend.

Bij E-mailfouten in de
Beveiligingsgeschiedenis
kunt u details zien van
ontvangen waarschuwingen
voor e-mailfouten. De details
bestaan onder andere uit de
Fout-ID en het Foutbericht.
In deze weergave wordt ook
informatie getoond over het
onderwerp, het adres van
afzender en het adres van
ontvanger van het
e-mailbericht in de
waarschuwing.

E-mailfouten

Met de functie Norton
Community Watch kunt u
verdachte beveiligings- of
toepassingsgegevens voor
analyse bij Symantec
indienen. Symantec
beoordeelt de gegevens om
de nieuwe bedreigingen te
bepalen.

In de weergave Norton
Community Watch in het
venster
Beveiligingsgeschiedenis
ziet u een lijst met
bestanden die u voor
analyse bij Symantec hebt
ingediend. In de lijst staan
ook bestanden die zich in
verschillende fasen van het
indieningsproces bevinden.

Norton Community Watch
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In Stille modus worden
waarschuwingen en
meldingen onderdrukt, en de
meeste
achtergrondactiviteiten
tijdelijk onderbroken.

In de weergave Stillemodus
in het venster
Beveiligingsgeschiedenis
staat het overzicht van de
Stille modus-sessie.

Het overzicht bevat de
volgende informatie:
1 Het type Stille modus,

zoals Stille modus of
Stille modus
(automatisch)

1 Het type programma dat
Stille modus activeert,
zoals het branden van
een cd/dvd, of een
tv-opname

1 De naam van een
gebruikergedefinieerd
programma dat Stille
modus inschakelt

1 Of Stille modus is in- of
uitgeschakeld

Stille modus
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LiveUpdate haalt de
recentste updates van
virusdefinities op voor alle
Symantec-producten die u
op uw computer hebt
geïnstalleerd. Hiermee wordt
uw computer tegen
recentelijk ontdekte
bedreigingen beveiligd.

In de weergave LiveUpdate
in het venster
Beveiligingsgeschiedenis
ziet u de details van de
LiveUpdate-activiteiten op
uw computer. Enkele details
zijn de ernst, status en duur
van de LiveUpdate-sessies
op uw computer.

LiveUpdate
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4 Klik op een rij om details voor dat item te bekijken.
Als u aanvullende informatie over een item wilt
bekijken, klikt u op de optie Meer informatie in het
deelvensterDetails of dubbelklikt u op de betreffende
rij. U kunt de geavanceerde details over het item in
het venster Beveiligingsgeschiedenis -
Geavanceerde details bekijken en waar nodig actie
ondernemen. Voor sommige categorieën wordt met
de optie Meer informatie het venster
Bestandsinformatie geopend dat informatie over
de geselecteerde gebeurtenis in
Beveiligingsgeschiedenis weergeeft. U moet de
koppeling Opties in het venster
Beveiligingsgeschiedenis gebruiken om een actie
te selecteren die Norton AntiVirus moet uitvoeren op
een willekeurig item in deze categorieën. Voor
bepaalde items is de koppeling Opties ook
beschikbaar in het venster File Insight. U moet de
koppeling Herstellen in het venster
Beveiligingsgeschiedenis gebruiken om een
geselecteerd quarantaine-item te herstellen naar zijn
originele locatie. Voor bepaalde items is de koppeling
Herstellen ook beschikbaar in het venster File
Insight.

Het venster Beveiligingsgeschiedenis - Geavanceerde
details

In het venster Beveiligingsgeschiedenis -
Geavanceerde details wordt meer informatie
weergegeven over de items die u hebt geselecteerd in
de vervolgkeuzelijst Weergeven in het venster
Beveiligingsgeschiedenis. U kunt ook alle acties
uitvoeren die voor het geselecteerde item beschikbaar
zijn via dit venster.
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In de volgende tabel worden de ccategorieën vermeld
die de geavanceerde details over de items in
Beveiligingsgeschiedenis geven:

Hiermee wordt de volgende
informatie over het item
weergegeven:
1 Ernst

Deze categorie geeft het
risiconiveau van het
geselecteerde item weer. De
diverse niveaus van
beveiligingsrisico's zijn
Hoog, Gemiddeld, Laag en
Info.

1 Activiteit

Deze categorie geeft de
activiteit weer die Norton
AntiVirus heeft uitgevoerd.

1 Datum en tijd

Deze categorie geeft de
datum en tijd van de
activiteit weer.

1 Status

Deze categorie geeft de
status weer van de actie die
voor het item is
ondernomen.

1 Aanbevolen actie

Deze categorie geeft de
acties weer die u mogelijk
moet uitvoeren.

Overzicht van
waarschuwingen
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Hier wordt de gedetailleerde
informatie over het item
weergegeven

U kunt gegevens bekijken zoals
categorie, risiconiveau,
risicocategorie, indieningsdatum
van risico, risicostatus,
risicobeschrijving en
aanbevolen acties voor de
items.

Geavanceerde details
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Acties
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Hier worden de acties
weergegeven die voor het
geselecteerde item beschikbaar
zijn

De opties in de weergave Acties
zijn afhankelijk van de opties
die beschikbaar zijn in de
vervolgkeuzelijst Weergeven
van het venster
Beveiligingsgeschiedenis.

Hierna volgen enkele van de
opties voor Acties :
1 Toestaan

Hiermee wordt het
geselecteerde programma
toegang tot internet
verleend.
Deze optie is beschikbaar
via de weergave
Beveiligingsgeschiedenis -
Inbraakpreventie.

1 Mij niet meer waarschuwen

Hiermee wordt voorkomen
dat Norton AntiVirus u
waarschuwt wanneer de
geselecteerde
aanvalshandtekening in de
toekomst wordt
geblokkeerd.
Deze optie is beschikbaar
via de weergave
Beveiligingsgeschiedenis -
Inbraakpreventie.

1 Mij waarschuwen

Hiermee waarschuwt Norton
AntiVirus u wanneer de
geselecteerde
aanvalshandtekening in de
toekomst wordt
geblokkeerd.
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Deze optie is beschikbaar
via de weergave
Beveiligingsgeschiedenis -
Inbraakpreventie.

Hier worden de koppelingen
weergegeven naar informatie
over het geselecteerde item

Via deze weergave kunt u voor
sommige
Beveiligingsgeschiedenis-items
het relevante
instellingenvenster van het
Norton AntiVirus-venster
openen.

Risicobeheer

Het venster File Insight
Het venster Gegevens van bestand biedt details over
elk bestand dat aandacht vereist op uw computer. Deze
optie van bestandsanalyse is beschikbaar voor de
bestanden die u downloadt, scant of gebruikt om een
activiteit uit te voeren.

U kunt het venster Gegevens van bestand op
verschillende manieren openen. U kunt bijvoorbeeld de
diverse meldingen en waarschuwingen, scanvensters
en prestatievensters en het snelmenu van de
verschillende bestanden op uw computer gebruiken om
dit venster te openen. Beveiligingsgeschiedenis biedt
een centrale locatie waar u de vensters Gegevens van
bestand van de verschillende gebeurtenissen met
betrekking tot Beveiligingsrisico's, Downloadinformatie
en Prestaties kunt openen.

Via het venster File Insight kunt u meer details bekijken
van gebeurtenissen die behoren tot sommige van de
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volgende categorieën in het venster
Beveiligingsgeschiedenis :

Hiermee kunt u op
georganiseerde wijze
gedetailleerde informatie over
opgeloste beveiligingsrisico's
bekijken.

De categorie Opgeloste
beveiligingsrisico's bevat de
geïnfecteerde bestanden die
Norton AntiVirus herstelt,
verwijdert of in quarantaine
plaatst. Deze categorie bevat
meestal de items met
gemiddeld of hoog risico die zijn
geblokkeerd of in quarantaine
geplaatst.

Het venster Gegevens van
bestand biedt details over het
risiconiveau, de oorsprong en
het activiteitenrapport van de
opgeloste beveiligingsrisico's
op uw systeem.

Opgeloste
beveiligingsrisico's
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Hiermee kunt u op
georganiseerde wijze
gedetailleerde informatie over
onopgeloste beveiligingsrisico's
bekijken.

De categorie Onopgeloste
risico's bevat de geïnfecteerde
bestanden waarvoor Norton
AntiVirus geen actie kon
ondernemen. Deze categorie
bevat meestal de items met
laag risico die uw aandacht
vereisen voor een geschikte
actie.

Het venster Gegevens van
bestand biedt details over het
risiconiveau, de oorsprong en
het activiteitenrapport van de
onopgeloste beveiligingsrisico's
op uw systeem.

Onopgeloste
beveiligingsrisico's

Hiermee kunt u op
georganiseerde wijze
gedetailleerde informatie over
beveiligingsrisico's in
quarantaine bekijken.

De categorieQuarantaine bevat
de geïnfecteerde bestanden die
worden afgezonderd van de
rest van uw computer en daar
blijven totdat u een geschikte
actie onderneemt.

Het venster File Insight biedt
details over het risiconiveau, de
oorsprong en het
activiteitenrapport van de
beveiligingsrisico's in
quarantaine op uw systeem.

Quarantaine
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Hiermee kunt u de
reputatiedetails bekijken van
een bestand dat u hebt
gedownload.

U kunt met deze details het
veiligheidsniveau van het
bestand bepalen en vervolgens
beslissen welke bewerking u
wilt uitvoeren.

Download Insight

Hiermee kunt u de
prestatiedetails van elk bestand
dat uw aandacht vereist op uw
computer bekijken.

De informatie omvat de
algemene gegevens, de
oorsprong en herkomst, het
resourcegebruik en de acties
die het bestand op uw systeem
heeft uitgevoerd.

Prestatiewaarschuwing

Het venster File Insight biedt verschillende details over
het item in de Beveiligingsgeschiedenis. Deze gegevens
worden geclassificeerd op verschillende tabbladen in
het venster File Insight.
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U kunt een tabblad selecteren voor meer informatie. Het
venster File Insight biedt details over een bestand in
de volgende tabbladen:

Geeft informatie weer zoals het
vertrouwensniveau en
communitygebruik van een
bestand, hoe lang geleden het
is uitgebracht en hoe stabiel het
is.

w Stabiliteitsclassificaties
van een bestand kunnen
variëren afhankelijk van uw
besturingssysteem.

U kunt details zien zoals de
handtekening en de datum
waarop het bestand is gemaakt.
U kunt vaststellen of een
bestand een opstartbestand is
en de datum waarop het
bestand voor het laatst is
gebruikt.

Details

Toont de herkomstgegevens
van een bestand.

U kunt de bestandsnaam en de
URL zien van de downloadbron
van het bestand. Alleen als u
een bestand hebt gedownload
of gemaakt nadat u Norton
AntiVirus hebt geïnstalleerd, zijn
de herkomstgegevens van het
bestand beschikbaar.

w Als de historische details
van een bestand niet
beschikbaar zijn, schakelt
Norton AntiVirus de sectie
Oorsprong uit.

Oorsprong
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Biedt de details over de
verdachte acties die het
bestand heeft uitgevoerd op uw
computer. Toont ook de
informatie over het
resourcegebruik van een proces
en de invloed van het proces op
het algehele CPU-gebruik van
uw computer.

Activiteit

Op basis van de ernst van de beveiligingsrisico's en het
risicotype kan Norton AntiVirus een of meer van de
volgende opties weergeven in het venster File Insight
:

Hiermee kunt u het bestand
op uw computer zoeken.

Deze optie is beschikbaar
boven aan het venster.

Zoeken

Hiermee kunt u gegevens uit
het venster File Insight
kopiëren naar het klembord.

Nadat u de inhoud naar het
Klembord hebt gekopieerd,
kunt u een document
openen, de gegevens daarin
plakken en het document
opslaan.

w De optie Kopiëren naar
klembord is uitgeschakeld
voor gebruikersaccounts
zonder beheerdersrechten.

Kopiëren naar klembord
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Hiermee wordt het
beveiligingsrisico dat in
quarantaine is geplaatst, op
de oorspronkelijke locatie op
uw computer teruggezet.

Hiermee wordt het
geselecteerde item zonder
reparatie in quarantaine
teruggeplaatst op zijn
oorspronkelijke locatie en
wordt het item uitgesloten
van detectie in latere scans.
Als u het item niet wilt
uitsluiten van toekomstige
scans, schakelt u het
selectievakje in het venster
Uit quarantaine herstellen
uit.

Herstellen

Hiermee opent u het venster
Bedreiging gedetecteerd
waar u meer details kunt
bekijken en acties kunt
uitvoeren.

Opties

Het venster Bedreiging gedetecteerd
Het venster Bedreiging gedetecteerd wordt
weergegeven wanneer door Norton AntiVirus een
beveiligingsrisico op uw computer wordt gedetecteerd.
U kunt dit venster gebruiken om de risicodetails te
bekijken en een actie te selecteren voor het risico. Soms
wilt u mogelijk het venster Bedreiging gedetecteerd
voor hetzelfde risico nogmaals openen. U kunt dan het
venster, wanneer u wilt, openen vanuit
Beveiligingsgeschiedenis. Beveiligingsgeschiedenis is
de centrale locatie van waaruit u toegang hebt tot de
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Bedreiging gedetecteerd -vensters van risico's die tot
de volgende categorieën behoren:

Deze categorie bevat de
beveiligingsrisico's of de
geïnfecteerde bestanden die
Norton AntiVirus heeft
gedetecteerd en vervolgens
heeft hersteld, verwijderd of in
quarantaine heeft geplaatst.

Opgeloste
beveiligingsrisico's

Deze categorie bevat de
beveiligingsrisico's of de
geïnfecteerde bestanden die
Norton AntiVirus niet heeft
kunnen herstellen, verwijderen
of in quarantaine kunnen
plaatsen.

Onopgeloste
beveiligingsrisico's

Deze categorie bevat de
beveiligingsrisico's die worden
geïsoleerd van de rest van uw
computer en daar blijven totdat
u een geschikte actie
onderneemt.

Quarantaine

De actieopties voor een risico in het vensterBedreiging
gedetecteerd variëren, afhankelijk van het risicotype
en de mate van ernst. Hieronder volgen een aantal
opties die in dit venster beschikbaar zijn:

Hiermee wordt het
beveiligingsrisico dat in
quarantaine is geplaatst, op de
oorspronkelijke locatie op uw
computer teruggezet

Herstellen
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Hiermee wordt het
geselecteerde item zonder
reparatie in quarantaine
teruggeplaatst op zijn
oorspronkelijke locatie en wordt
het item uitgesloten van
detectie in latere scans

Dit bestand herstellen en
uitsluiten

Hiermee wordt het
beveiligingsrisico van uw
computer verwijderd en in
quarantaine geplaatst

Dit bestand verwijderen

Hiermee wordt het
beveiligingsrisico uitgesloten
van toekomstige scans

Dit programmauitsluiten

Hierdoor wordt het
geselecteerde beveiligingsrisico
uit het logbestand van de
Beveiligingsgeschiedenis
verwijderd.

Uit geschiedenis
verwijderen

Hiermee gaat u naar de website
van Symantec Security
Response

Help verkrijgen

Hiermee verzendt u het
beveiligingsrisico naar
Symantec

Verzenden aanSymantec

Zoeken in Beveiligingsgeschiedenis
U kunt de items in Beveiligingsgeschiedenis doorzoeken.
Met behulp van Snel zoeken kunt u items snel vinden
aan de hand van een trefwoord of de naam van een
beveiligingsrisico. Als u alle items van
Beveiligingsgeschiedenis wilt zien die betrekking hebben
op een bepaald beveiligingsrisico, kunt u de items
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filteren met behulp van Snel zoeken. Als u bijvoorbeeld
alle waarschuwingen wilt zien die Auto-Protect heeft
gegenereerd, kunt u de term Auto-Protect typen en de
lijst hierop filteren.

U kunt de zoekresultaten wissen en teruggaan naar de
huidige lijst van Beveiligingsgeschiedenis door op het
pictogram met het zwarte kruisje (x) in het vak Snel
zoeken te klikken.

De optie Snel zoeken werkt alleen voor de huidige
weergave. Als u alle items in Beveiligingsgeschiedenis
wilt doorzoeken, moet u de weergave Volledige
geschiedenis selecteren.

Zoeken in Beveiligingsgeschiedenis

1 In het tekstvak Snel zoeken in
Beveiligingsgeschiedenis typt u de naam van het
item waar u naar wilt zoeken.

2 Klik op Start.

Informatie van Beveiligingsgeschiedenis exporteren
of importeren

Met Norton AntiVirus kunt u de bestanden van
Beveiligingsgeschiedenis naar een bestand exporteren.
U kunt de gebeurtenissen van Beveiligingsgeschiedenis
exporteren, opslaan en bekijken wanneer het u uitkomt.

Zo kunt u de beveiligingsgebeurtenissen van een
bepaalde dag analyseren. Hiervoor kunt u de functie
Snel zoeken gebruiken om een lijst op te vragen met
alle items die betrekking hebben op een bepaald
beveiligingsrisico. U kunt vervolgens de optie
Exporteren gebruiken om de lijst in het logboekbestand
van de Beveiligingsgeschiedenis op te slaan. U kunt het
logboekbestand later importeren en de gegevens
analyseren.

Beveiligingsgeschiedenis bewaart de informatie in een
apart bestand. Wanneer de bestandsgrootte de
maximumlimiet heeft bereikt, wordt de informatie van
oudere gebeurtenissen overschreven met informatie
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van nieuwe gebeurtenissen. U kunt het logboekbestand
periodiek exporteren, als u de informatie van
Beveiligingsgeschiedenis in zijn geheel wilt bewaren.

U kunt het logboekbestand in de volgende indelingen
opslaan:
1 Logboekbestanden van Beveiligingsgeschiedenis

(.mcf)
De .mcf-bestandsindeling is een eigen indeling van
Symantec en de indeling voor Logboekbestanden
van Beveiligingsgeschiedenis.
Wanneer u deze optie voor het bestandstype
gebruikt, kunt u het bestand alleen in het venster
Beveiligingsgeschiedenis bekijken.

1 Tekstbestanden (*.txt)
De gegevens worden in een kommagescheiden
bestandsindeling opgeslagen.
Wanneer u deze optie voor het bestandstype
gebruikt, kunt u het bestand extern openen en
bekijken, zonder Beveiligingsgeschiedenis te
gebruiken.

U kunt alleen de logboekbestanden met de
bestandsextensie MCF importeren. Wanneer u een
logboekbestand importeert, verschijnt de geëxporteerde
lijst met informatie van Beveiligingsgeschiedenis in het
logboekbestand. De lijst vervangt de huidige lijst met
beveiligingsgebeurtenissen. U kunt een optie in de
vervolgkeuzelijst Weergeven selecteren en de
optiespecifieke details bekijken die in het
logboekbestand zijn opgeslagen. Als u de huidige lijst
van Beveiligingsgeschiedenis wilt herstellen, moet u op
de koppeling Bestand sluiten: bestandsnaam.mcf
klikken.

De informatie vanBeveiligingsgeschiedenis exporteren

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik op Geschiedenis in het deelvenster
Computerbeveiliging.
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3 In het vensterBeveiligingsgeschiedenis selecteert
u een optie in de vervolgkeuzelijst Weergeven.

4 Klik op Exporteren.
5 Ga via het dialoogvenster Opslaan als naar een

locatie en geef een naam voor het bestand op.
De categorienaam in de vervolgkeuzelijstWeergeven
wordt als de standaardbestandsnaam weergegeven.
U kunt zelf een bestandsnaam opgeven.

6 In het dialoogvenster Opslaan als selecteert u de
indeling waarin u het logboekbestand wilt opslaan.

7 Klik op Opslaan.

De informatie van Beveiligingsgeschiedenis importeren

1 Klik opGeavanceerd in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op Geschiedenis in het deelvenster
Computerbeveiliging.

3 Klik op Importeren in het venster
Beveiligingsgeschiedenis.

4 Ga in het dialoogvenster Openen naar de map die
het bestand bevat dat u wilt importeren.

5 Selecteer het .mcf-bestand en klik op Openen.
In het venster Beveiligingsgeschiedenis kunt u
alleen logboekbestanden in mcf-indeling openen.
Logboekbestanden met .txt-extensie kunt u zonder
Beveiligingsgeschiedenis openen en bekijken.
U kunt de informatie niet wijzigen in importmodus.
Zo kunt u de logboeken niet wissen. U kunt de
huidige lijst van Beveiligingsgeschiedenis herstellen
door het bestand te sluiten.

Items in quarantaine beheren
De quarantaineweergave van Beveiligingsgeschiedenis
biedt een veilige locatie op uw computer waar items
kunnen worden geïsoleerd terwijl u beslist wat u met
deze items wilt doen. Items die in quarantaine worden
geplaatst, worden van de rest van uw computer
geïsoleerd, zodat ze zich niet kunnen verspreiden en
de computer niet opnieuw kunnen infecteren. In
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sommige gevallen wordt een item waarvan u vermoedt
dat het is geïnfecteerd, niet door de scans van Norton
AntiVirus als risico geïdentificeerd. U kunt dergelijke
items handmatig in quarantaine plaatsen.

U kunt items in quarantaine niet per ongeluk openen en
het virus verspreiden, maar u kunt deze nog wel
evalueren en eventueel naar Symantec verzenden.

De quarantaine van Beveiligingsgeschiedenis omvat de
volgende groepen items:

Dit zijn onder meer items
als spyware en adware
die over het algemeen
een laag risico vormen
en die voor een ander
programma nodig zijn om
goed te kunnen
functioneren.

U kunt deze items
desgewenst herstellen.

Beveiligingsrisico's

Dit zijn onder meer
virussen en andere items
met een hoog risico.

Beveiligingsbedreigingen

Wanneer een item in quarantaine is geplaatst, hebt u
diverse opties. Alle bewerkingen die u op items in
quarantaine uitvoert, moeten in de quarantaineweergave
van Beveiligingsgeschiedenis worden uitgevoerd.

De quarantaine openen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Geavanceerd.

2 Klik op Quarantaine in het deelvenster
Computerbeveiliging.
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Een bewerking op een item in quarantaine uitvoeren

1 Selecteer het item waarop u de bewerking wilt
uitvoeren, in de weergaveQuarantaine in het venster
Beveiligingsgeschiedenis.

2 Klik op Opties in het deelvenster Details.
Gebruik de koppeling Meer informatie om meer
details over het item te bekijken voordat u een actie
voor het item selecteert. Via de koppeling wordt het
venster File Insight geopend dat meer informatie
over het risico bevat.
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3 Selecteer in het venster Bedreiging gedetecteerd
de bewerking die u wilt uitvoeren. Enkele opties zijn:

Hiermee wordt het
beveiligingsrisico dat in

Herstellen

quarantaine is geplaatst, op
de oorspronkelijke locatie op
uw computer teruggezet

Deze optie is alleen
beschikbaar voor items die
handmatig in quarantaine
zijn geplaatst.

Hiermee wordt het
geselecteerde item zonder

Dit bestand herstellen en
uitsluiten

reparatie uit de quarantaine
teruggeplaatst op zijn
oorspronkelijke locatie en
wordt het item in latere
scans uitgesloten van
detectie

Deze optie is beschikbaar
voor gedetecteerde
bedreigingen die wel en
geen virussen zijn.

Hiermee kunt u het
geselecteerde item uit het

Uit geschiedenis verwijderen

logbestand van de
Beveiligingsgeschiedenis
verwijderen
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Hiermee wordt het
geselecteerde item naar
Symantec gestuurd voor
evaluatie van het
beveiligingsrisico

In sommige gevallen wordt
een item waarvan u
vermoedt dat het is
geïnfecteerd, niet door
Norton AntiVirus als
beveiligingsbedreiging
geïdentificeerd. U kunt dan
deze optie gebruiken om het
item naar Symantec te
verzenden voor verdere
analyse.

Verzenden aan Symantec

Voor sommige risico's kunt u ook naar dit venster
gaan via de koppeling Opties in het venster File
Insight.

4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Een item in quarantaine plaatsen

De quarantaineweergave van Beveiligingsgeschiedenis
biedt een veilige locatie op uw computer waar items
kunnen worden geïsoleerd terwijl u beslist wat u met
elk item wilt doen.

In de weergave Quarantaine in het venster
Beveiligingsgeschiedenis ziet u een lijst met items
die in quarantaine zijn geplaatst. U kunt de naam en het
risicostatus van elk item bekijken.

U kunt handmatig een item in de quarantaineweergave
van Beveiligingsgeschiedenis plaatsen. Via de optie In
quarantaine plaatsen in de weergave Quarantaine
van het venster Beveiligingsgeschiedenis kunt u
mogelijk geïnfecteerde items in quarantaine plaatsen.
Deze bewerking heeft geen effect op de items die al in
quarantaine zijn geplaatst.
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w U kunt geen bekende veilige bestanden of
Windows-programma's aan Quarantaine toevoegen.

Een item in quarantaine plaatsen

1 Klik op In quarantaine plaatsen in de weergave
Quarantaine van Beveiligingsgeschiedenis.

2 Typ een korte naam voor het item dat u wilt
toevoegen, in het tekstvak Beschrijving van het
dialoogvenster Handmatige quarantaine.
De tekst verschijnt in de quarantaine, dus gebruik
een herkenbare beschrijving.

3 Klik op Bladeren.
4 In het dialoogvenster Bestand voor quarantaine

selecteren gaat u naar het item dat u wilt toevoegen.
Klik vervolgens op Openen.

5 Klik op Toevoegen.
6 Klik op Sluiten.

Een item uit Quarantaine halen

Bepaalde programma's maken gebruik van andere
programma's die als beveiligingsrisico's zijn
geclassificeerd. Het is mogelijk dat het programma niet
meer functioneert als een bepaald beveiligingsbestand
is verwijderd. Van alle verwijderde beveiligingsrisico's
wordt automatisch een back-up in de
quarantaineweergave van Beveiligingsgeschiedenis
gemaakt. Op deze wijze kunt u met Norton AntiVirus
elk risico herstellen zodat een programma weer
functioneert dat het risicoprogramma nodig heeft om uit
te voeren.

Zo kan een shareware- of freewareprogramma dat u
downloadt, adware gebruiken om de prijs laag te
houden. In dit geval kunt u toestaan dat het programma
dat een beveiligingsrisico vormt, op uw computer
behouden blijft of u kunt het herstellen als
Spywarebeveiliging het heeft verwijderd.

Soms kunnen items in quarantaine worden
gedesinfecteerd nadat Norton AntiVirus ze opnieuw
heeft gescand. U kunt deze items ook herstellen.
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w Als u een item niet naar de oorspronkelijke directory
herstelt, functioneert het mogelijk niet goed meer. Het
is daarom raadzaam het programma opnieuw te
installeren.

Een item uit quarantaine halen

1 Selecteer het item dat u wilt herstellen in de
weergave Quarantaine in het venster
Beveiligingsgeschiedenis.

2 Klik op Opties in het deelvenster Details.
3 In het vensterBedreiging gedetecteerd voert u een

van de volgende handelingen uit:
1 Klik op Dit bestand herstellen en uitsluiten.

Hiermee wordt het geselecteerde item zonder
reparatie in quarantaine teruggeplaatst op zijn
oorspronkelijke locatie en wordt het item
uitgesloten van detectie in latere scans.

1 Klik op Herstellen.
Met deze optie wordt het geselecteerde
quarantaine-item teruggezet op de oorspronkelijke
locatie, zonder het te repareren. Deze optie is
alleen beschikbaar voor items die handmatig in
quarantaine zijn geplaatst

4 In het venster Uit quarantaine herstellen klikt u op
Ja.
Voor bedreigingen die geen virussen zijn, kunt u de
optie in dit venster gebruiken om het
beveiligingsrisico uit te sluiten. Norton AntiVirus
detecteert niet de beveiligingsrisico's die u in
toekomstige scans uitsluit.

5 Selecteer in het dialoogvenster Zoeken naar map
de map of het station waarnaar u het bestand wilt
herstellen, en klik dan op OK.

6 Klik op Sluiten.

Een item handmatig aan Symantec verzenden

Een gedetecteerd virus of ander risico wordt automatisch
voor analyse naar de website Symantec Security
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Response verzonden. Als u de optie voor het
automatisch verzenden van risico's hebt uitgeschakeld,
kunt u ze handmatig vanuit de quarantaineweergave
van Beveiligingsgeschiedenis verzenden. Hiervoor is
een internetverbinding vereist.

Wanneer u bestanden automatisch of handmatig naar
Symantec verstuurt, draagt u bij aan de doeltreffendheid
van uw Symantec-product. U kunt bijvoorbeeld een item
versturen dat tijdens het scannen niet is gedetecteerd
en waarvan u denkt dat het een beveiligingsrisico vormt.
Symantec Security Response analyseert het bestand.
Als blijkt dat het bestand een beveiligingsrisico is, wordt
het aan een toekomstige definitie-update toegevoegd.

Persoonlijke identificatiegegevens worden nooit in
inzendingen opgenomen.

In sommige gevallen moet Symantec Security Response
inzendingen van een bepaald type of volume blokkeren.
Deze items worden weergegeven als Niet ingediend
in Beveiligingsgeschiedenis.

Een item handmatig aan Symantec verzenden

1 Selecteer het item dat u aan Symantec wilt
verzenden in de weergave Quarantaine in het
venster Beveiligingsgeschiedenis.

2 Klik op Opties in het deelvenster Details.
3 Klik op Verzenden aan Symantec in het venster

Bedreiging gedetecteerd.
4 In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op OK.
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Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

1 Functieoverzicht

1 Automatische functies uitschakelen

1 Instellingen en opties aanpassen

Functieoverzicht
Aan de hand van de informatie in dit gedeelte komt u
meer te weten over het product.

Dit gedeelte bevat de volgende informatie:
1 Een lijst met alle functies van het product
1 Een beknopte beschrijving van elke functie

Met behulp van het functieoverzicht kunt u bepalen
welke functie u moet gebruiken om een bepaald
probleem op te lossen. Lees de functiebeschrijvingen
om het juiste programmaonderdeel te vinden.

Selecteer een van de subonderwerpen van dit
Help-onderwerp voor meer informatie.

Beveiligingsfuncties tegen virussen en
beveiligingsrisico's

Beschermingsopties voor virussen en beveiligingsrisico's
bieden software voor volledige preventie, detectie en
verwijdering van virussen op uw computer. Bekende

7
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virussen worden automatisch gedetecteerd en hersteld.
Bijlagen in expresberichten en e-mailberichten,
internetdownloads en andere bestanden worden op
virussen en andere potentiële risico's gescand.
Daarnaast zorgen de definitie-updates die Automatische
LiveUpdate downloadt wanneer uw computer met
internet is verbonden, dat u bent voorbereid op de
nieuwste beveiligingsrisico's.

Uw computer wordt continu gecontroleerd op en
beveiligd tegen bekende en onbekende bedreigingen
door de volgende functies:

Controleert, telkens wanneer u
programma's op uw computer
uitvoert, op virussen en andere
beveiligingsrisico's. Met de
opties van Auto-Protect kunt u
de beveiliging van uw computer
aanpassen. De opties die
Auto-Protect biedt zijn:
1 De functie in het geheugen

laden wanneer u Windows
start, en doorlopende
beveiliging bieden terwijl u
werkt.

1 Op virussen en andere
beveiligingsrisico's
controleren telkens wanneer
u softwareprogramma's op
uw computer uitvoert.
Daarnaast wordt telkens
gecontroleerd wanneer u
verwisselbare media in de
betreffende stations plaatst,
internet gebruikt, of met
documenten werkt.

1 De computer wordt
gecontroleerd op ongewone
symptomen die op een
actieve bedreiging kunnen
duiden.

Auto-Protect
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U wordt op de hoogte gebracht
van programma-updates, en
definitie-updates worden
automatisch gedownload.

Zie “LiveUpdate” op pagina 53

AutomatischeLiveUpdate

Virussen, spyware en andere
beveiligingsrisico's in
gecomprimeerde bestanden
worden tijdens handmatige
scans gedetecteerd.

Zie “Wat te doen wanneer een
beveiligingsrisico wordt
gevonden” op pagina 180

Scan van
gecomprimeerde
bestanden

Beschermt uw computer tegen
de bedreigingen die u via
e-mailbijlagen kunt ontvangen.

U kunt de optie Antivirusscan
voor e-mails gebruiken om uw
e-mailprogramma te
configureren voor beveiliging
tegen virussen en andere
beveiligingsbedreigingen.

E-mailbeveiliging
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Hiermee voert Norton AntiVirus
een Insight-netwerkscan op uw
computer uit

De Insight-netwerkscan gebruikt
de virusdefinities die lokaal
beschikbaar zijn en in de Cloud
worden gehost. Norton
AntiVirus biedt extra beveiliging
door gebruik te maken van de
nieuwste definities van de
Cloud, met uitzondering van de
definities die lokaal op uw
computer zijn geïnstalleerd.

Zie “Insight-netwerkscan ”
op pagina 141

Insight-beveiliging

Hiermee worden virussen in
bijlagen van expresberichten
gedetecteerd.

Hiermee worden bijlagen van
expresberichten gescand op
ondersteunde programma's
voor expresberichten die zich
op uw computer bevonden toen
u uw product installeerde.
Nieuwe programma's voor
expresberichten moeten in het
venster Scannen van
expresberichten worden
geconfigureerd.

Scannen van
expresberichten
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Hiermee worden de nieuwe en
onbekende virussen
gedetecteerd door de structuur
en het gedrag van een
uitvoerbaar bestand te
analyseren. Bovendien worden
ook andere eigenschappen
geanalyseerd, zoals logica
programmeren,
computerinstructies en
gegevens die in het bestand
staan.

Heuristische beveiliging

Instellingen voor Norton
AntiVirus worden beveiligd
tegen ongeautoriseerde
wijzigingen.

Instellingen voor
wachtwoordbeveiliging

Hiermee wordt gezocht naar
infecties die processen in het
geheugen hebben geactiveerd
en naar infecties van
opstartmappen en -bestanden.

Deze controle wordt
automatisch uitgevoerd nadat
de computer door LiveUpdate
met programma-updates en
definitie-updates is bijgewerkt.

Zie “Een QuickScan uitvoeren”
op pagina 124

QuickScan

Functies voor beveiliging tegen spyware en andere
beveiligingsrisico's

Functies voor beveiliging tegen spyware en andere
beveiligingsrisico's bieden bescherming tegen de
recentste beveiligingsrisico's, zoals spyware en adware.
Deze functies scannen op bestaande risico's en
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blokkeren nieuwe risico's voordat ze op uw computer
kunnen worden geïnstalleerd.

De volgende functies voor beveiliging tegen spyware
en andere beveiligingsrisico's zijn onder andere
beschikbaar:

Auto-Protect blokkeert de
programma's die als
spyware of adware zijn
geïdentificeerd, voordat ze
op uw computer kunnen
worden geïnstalleerd.

Spywareblokkering van
Auto-Protect

Handmatige en geplande
scans zoeken standaard
naar spyware, adware en
andere beveiligingsrisico's.
Auto-Protect zoekt ook naar
deze items.

Beveiligingsrisico scannen

Als bij het scannen een
programma wordt verwijderd
dat een beveiligingsrisico
vormt, maar waarvan een
ander programma
afhankelijk is om te kunnen
functioneren, kunt u het
programma dat een
beveiligingsrisico vormt, via
Beveiligingsgeschiedenis
herstellen.

Beveiligingsrisico herstellen
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Weet u niet zeker wat u
moet doen met een
programma dat als
beveiligingsrisico wordt
geclassificeerd, dan kunt u
de beoordeling van het risico
bekijken. In de beoordeling
van het beveiliginsrisico
wordt de impact van een
risicoprogramma op uw
computer beschreven. U
kunt de beoordeling van het
beveiligingsrisico bekijken
via het venster Risicodetails.
Dit venster verschijnt
wanneer de scanresultaten
invoer nodig hebben voordat
het
beveiligingsrisicoprogramma
kan worden verwerkt.

Beveiligingsrisico
beoordelen

Automatische functies uitschakelen
De standaardinstellingen van uw Symantec-product
bieden complete beveiliging voor uw computer. Deze
instellingen hebben vaak betrekking op automatische
functies die zorgen dat uw computer voortdurend is
beschermd. Het kan echter voorkomen dat u een van
deze automatische functies moet uitschakelen om een
bepaalde taak te kunnen uitvoeren.

w Zorg dat u de automatische functie weer inschakelt
zodra u de taak hebt uitgevoerd waarvoor u de functie
hebt uitgeschakeld.
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Zie “Auto-Protect
tijdelijk uitschakelen
en weer inschakelen”
op pagina 287
Zie “Norton
Community Watch
uitschakelen of
inschakelen”
op pagina 288

Auto-Protect tijdelijk uitschakelen en weer
inschakelen

Als u de standaardinstellingen voor de opties niet hebt
gewijzigd, wordt Auto-Protect geladen zodra u de
computer opstart. Auto-Protect beveiligt u ook tegen
virussen, Trojaanse paarden, wormen en andere
kwaadwillige bedreigingen. Hiermee worden
programma's op virussen gecontroleerd wanneer deze
worden uitgevoerd, en wordt uw computer bewaakt.
Daarnaast worden alle activiteiten op verwisselbare
media gecontroleerd, die op een virus zouden kunnen
wijzen. Wanneer een virus of virusachtige activiteit wordt
gedetecteerd, geeft Auto-Protect een waarschuwing
weer.

In bepaalde gevallen kan Auto-Protect u waarschuwen
voor virusachtige activiteiten waarvan u weet dat deze
niet het werk zijn van een virus. Als u dergelijke
activiteiten uitvoert en niet wilt dat deze waarschuwing
steeds wordt weergegeven, kunt u Auto-Protect
uitschakelen.

Als u een wachtwoord voor instellingen hebt opgegeven,
wordt u door Norton AntiVirus gevraagd dit in te voeren
voordat u de instellingen kunt bekijken of wijzigen.

w Wanneer u Auto-Protect uitschakelt, worden
SONAR-beveiliging en Download Intelligence ook
uitgeschakeld.

Auto-Protect tijdelijk uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op Realtimebeveiliging in het linkerdeelvenster
in het venster Instellingen.
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3 Zet in de rijAuto-Protect deAan/Uit -schakelaar op
de Uit -positie door deze naar rechts te schuiven.

4 Klik op Toepassen in het venster Instellingen.
5 Selecteer in het opgeroepen dialoogvenster in de

vervolgkeuzelijst voor duur hoe lang u
Automatische LiveUpdate wilt uitschakelen, en klik
vervolgens op OK.

Auto-Protect tijdelijk inschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op Realtimebeveiliging in het linkerdeelvenster
in het venster Instellingen.

3 Zet in de rijAuto-Protect deAan/Uit -schakelaar op
de Aan -positie door deze naar links te schuiven.

4 Klik op Toepassen in het venster Instellingen.

Norton Community Watch uitschakelen of inschakelen
U kunt de optie Norton Community Watch gebruiken
om informatie over een verdacht bestand ter analyse
naar Symantec te sturen. Symantec beoordeelt deze
gegevens om nieuwe bedreigingen en hun bronnen op
te sporen. Norton-functies zoals Norton Insight en
Insight-netwerk maken gebruik van de informatie die
door Symantec is beoordeeld om de
beveiligingsbedreigingen op te sporen.

w Norton Community Watch verzamelt en verzendt alleen
gedetailleerde gegevens over de Norton-specifieke
fouten en onderdelen. Van gebruikers worden geen
persoonlijke gegevens verzameld of bewaard.

In Beveiligingsgeschiedenis kunt u zien welke informatie
naar Symantec is verzonden.

Norton Community Watch in- of uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.
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3 Klik in het linkerdeelvenster opAndere instellingen.
4 Voer in de rij Norton Community Watch een van

de volgende handelingen uit:
1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar rechts op de Uit

-positie om Norton Community Watch uit te
schakelen.

1 Zet de Aan/Uit -schakelaar naar links op de Aan
-positie om Norton Community Watch in te
schakelen.

5 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.
6 Klik op OK.

Instellingen en opties aanpassen
De standaardinstellingen bieden volledige beveiliging
van uw computer. U kunt deze instellingen echter
aanpassen om de systeemprestaties te optimaliseren
of om opties uit te schakelen die voor u niet van belang
zijn. U kunt de instellingen van het product op uw
werkomgeving afstemmen.

U moet beheerdersverificatie hebben om
productinstellingen te kunnen wijzigen voor
niet-beheerdersaccounts op uw computer. Bent u een
beheerder, houd er dan rekening mee dat de wijzigingen
die u aanbrengt, van toepassing zijn op iedereen die de
computer gebruikt.

Selecteer een van de subonderwerpen van dit
Help-onderwerp voor meer informatie.

Norton AntiVirus-instellingen configureren
De standaardinstellingen voor Norton AntiVirus bieden
een veilige, automatische en efficiënte manier om uw
computer te beveiligen. Wilt u uw beveiliging wijzigen
of aanpassen, dan kunt u de meeste functies via het
hoofdvenster oproepen.
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NortonAntiVirus-instellingenvoor afzonderlijke functies
configureren

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik in het venster Instellingen op een van de
instellingen om deze te openen.

3 Zet de schakelaar in de gewenste positie.
4 Klik op Configureren voor de functie die u wilt

wijzigen.
5 In het geopende venster brengt u de gewenste

wijzigingen aan en vervolgens klikt u op OK.
6 Klik op Standaardinstellingen voor sectie

gebruiken op het tabblad om de
standaardinstellingen in een specifieke sectie toe te
passen.

7 In het venster Instellingen voert u een van de
volgende handelingen uit:
1 Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en het

venster Instellingen te sluiten.
1 Klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan

zonder het venster Instellingen te sluiten.
1 Als u de standaardinstellingen wilt toepassen,

klikt u op Alles standaard en dan op OK of
Toepassen.

8 Als het dialoogvenster Beveiligingsverzoek
verschijnt, selecteert u hoelang u een functie wilt
uitschakelen en klikt u vervolgens op OK.

Norton AntiVirus-instellingen configureren

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.
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2 In het venster Instellingen configureert u de
instellingen op de volgende tabbladen:

Hiermee kunt u
configureren hoe Norton

Computer

AntiVirus uw computer
op virussen en andere
beveiligingsbedreigingen
scant.

U kunt via Norton
AntiVirus ook
regelmatige updates
verkrijgen voor complete
beveiliging van uw
computer. U kunt uw
computer extra
beschermen door tijdens
scans de recentste
definities van Cloud te
gebruiken.

Uw opties zijn:
1 AntiVirus- en

SONAR-uitsluitingen
1 Computerscan
1 Realtime beveiliging
1 Updates
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Hiermee kunt u instellen
hoe Norton AntiVirus uw
netwerkactiviteiten moet
controleren.

U kunt uw computer
beschermen tegen de
bedreigingen die u kunt
ontvangen via
e-mailbijlagen of
expresberichten. U kunt
daarnaast configureren
via welke
communicatiepoort
Norton-producten met
elkaar communiceren.

U kunt uw computer ook
tegen inbraakpogingen
beveiligen.

U kunt kiezen uit:
1 Browserbeveiliging
1 Download

Intelligence
1 Inbraakpreventie
1 Berichtbescherming
1 Instellingen voor

netwerkbeveiliging

Netwerk
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Hiermee kunt u de
weergave en beveiliging
van uw product instellen.

Daarnaast kunt u
instellen hoe Norton
AntiVirus risicodetails bij
Symantec indient. U kunt
uw proxy-instellingen
opgeven om
definitie-updates te
verkrijgen. U kunt ook
Stille modus,
Prestatiecontrole, duur
van Time-out bij
inactiviteit, Maandelijks
rapport en diverse
andere opties
configureren.

Uw opties zijn:
1 Norton-taken
1 Andere instellingen
1 Prestatiecontrole
1 Productbeveiliging
1 Instellingen voor

Stille modus

Algemeen

Als u een wachtwoord instelt voor toegang tot het
venster Instellingen, moet u dit wachtwoord invoeren
om instellingen te bekijken of te configureren, zelfs als
u een beheerder bent. Zorg er daarom voor dat u een
eenvoudig wachtwoord instelt. Als u het wachtwoord
echter vergeet, kunt u het opnieuw instellen in het
venster dat wordt weergegeven wanneer u besluit om
Norton AntiVirus te verwijderen. U hoeft het product niet
te verwijderen om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
U kunt de optie gebruiken voor het opnieuw instellen
van uw wachtwoord in het venster met
verwijderingsvoorkeuren.
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Computerinstellingen

Met behulp van de verschillende opties op het tabblad
Computer kunt u configureren hoe Norton AntiVirus uw
computer op virussen en andere
beveiligingsbedreigingen scant.

Uw opties zijn:

Via de opties AntiVirus- en
SONAR-uitsluitingen kunt u de
items opgeven die Norton
AntiVirus moet uitsluiten van
scans. Scans en
handtekeningen zijn enkele
items die u van scans kunt
uitsluiten.

Met behulp van opties voor
AntiVirus- en
SONAR-uitsluitingen kunt u ook
kiezen welke risicocategorieën
Norton AntiVirus moet
detecteren.

w AntiVirus- en
SONAR-uitsluitingen verlagen
uw beveiligingsniveau. Gebruik
ze alleen als u ze specifiek
nodig hebt.

AntiVirus- en
SONAR-uitsluitingen
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U kunt verschillende typen
scans uitvoeren met Norton
AntiVirus om virusinfecties op
uw computer te detecteren en
voorkomen.

Via de verschillende opties voor
Computerscan kunt u het
scantype, de te scannen
bestandstypen en de
scanplanning selecteren. U kunt
ook aangeven dat u
gecomprimeerde bestanden wilt
scannen. U kunt een Volledige
systeemscan uitvoeren. U kunt
ook afzonderlijke stations,
mappen of bestanden scannen.

Via de opties voor
Computerscan kunt u ook
instellen dat scans rootkits,
andere onzichtbare items,
netwerkstations,
trackingcookies en onbekende
beveiligingsbedreigingen
moeten opsporen.

Computerscan
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Realtimebeveiliging
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De optie Realtime beveiliging
beschermt uw computer door
continu op virussen en andere
beveiligingsrisico's te
controleren.

Met de opties voor
Realtimebeveiliging kunt u
bepalen hoe uw computer wordt
gescand en gecontroleerd.

U kunt kiezen uit:

1 Antispyware

Antispyware beveiligt uw
computer tegen de
beveiligingsrisico's die uw
persoonlijke gegevens en
privacy in gevaar kunnen
brengen. Met de opties voor
AntiSpyware kunt u
aangeven welke
risicocategorieën Norton
AntiVirus moet detecteren
bij handmatig scannen, het
scannen van e-mail en van
expresberichten.

1 Auto-Protect

Deze functie wordt in het
geheugen geladen wanneer
u Windows start en biedt
doorlopende beveiliging
tijdens het werk.
Auto-Protect controleert
beveiligingsfuncties telkens
wanneer u
softwareprogramma's op uw
computer gebruikt,
verwijderbare media plaatst,
naar internet gaat of
documentbestanden
gebruikt. De computer wordt
ook gecontroleerd op
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ongewone symptomen die
kunnen duiden op een
actieve bedreiging.
Via de opties voor
Auto-Protect kunt u de
beveiliging van uw computer
aanpassen.

1 SONAR-beveiliging

Symantec Online Network
for Advanced Response
(SONAR) biedt realtime
beveiliging tegen
bedreigingen door proactief
onbekende
beveiligingsrisico's op uw
computer te detecteren.
SONAR identificeert nieuwe
bedreigingen op basis van
het gedrag van
toepassingen.
SONAR-beveiliging is
sneller dan de gebruikelijke
handtekening-gebaseerde
technieken voor
bedreigingsdetectie.
SONAR detecteert en
beveiligt u al tegen
schadelijke code voordat
virusdefinities via
LiveUpdate beschikbaar
zijn. U kunt deze optie
inschakelen om onbekende
veiligheidsrisico's op uw
computer proactief te
detecteren.
SONAR-beveiliging biedt u
de beste controle wanneer
bedreigingen met lage
zekerheid worden
gedetecteerd.
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1 Beveiliging bij opstarten
inschakelen

Met Beveiliging bij
opstarten inschakelenwordt
Auto-Protect gestart
wanneer u uw computer
opstart. Deze optie biedt
een hoger
beschermingsniveau vanaf
het moment dat u uw
computer start.

1 Antimalwarebeveiliging
vroeg starten

Deze functie biedt betere
bescherming door alle
vereiste onderdelen van
Norton AntiVirus uit te
voeren waarmee inbreuk
door malware wordt
geblokkeerd wanneer u uw
computer start.
w Deze functie is alleen
beschikbaar in Windows 8.
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Updates
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Norton AntiVirus beveiligt uw
computer tegen schadelijke
software met behulp van de
nieuwste programma- en
definitie-updates.
Definitie-updates bevatten
informatie aan de hand waarvan
Norton AntiVirus specifieke
virussen of
beveiligingsbedreigingen kan
herkennen en melden.

U kunt de opties in de sectie
Updates gebruiken om de
nieuwste virusdefinities op te
halen en uw computer te
beveiligen tegen de nieuwste
beveiligingsbedreigingen.

U kunt kiezen uit:

1 Automatische LiveUpdate

Automatische LiveUpdate
controleert automatisch op
definitie- en
programma-updates voor
uw virusbeveiliging terwijl u
met internet bent
verbonden.

1 Pulsupdates

Norton AntiVirus gebruikt
streaming-technologie om
de recentste virusdefinities
te downloaden, evenals de
definitie-updates die door
Automatische LiveUpdate
worden gedownload. Deze
downloads worden
pulsupdates genoemd.
Pulsupdates zijn lichter en
sneller, en houden uw
computer beveiligd tegen de
continue bedreigingen op
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het Word Wide Web.
1 Nieuwe versie automatisch

downloaden

Hiermee wordt automatisch
de meest recente versie
gedownload en wordt u
gevraagd om de gratis
installatie te starten. Deze
optie moet ingeschakeld zijn
om de nieuwste versie te
kunnen verkrijgen.
w Deze functie werkt
mogelijk niet in bepaalde
versies van Norton
AntiVirus.
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1 Updates alleen bij opnieuw
opstarten toepassen

Hiermee kunt u bepalen hoe
de programma-updates die
door Automatische
LiveUpdate zijn verkregen,
op uw computer moeten
worden toegepast. Voor
bepaalde
programma-updates moet u
misschien uw computer
opnieuw opstarten om de
updates te voltooien.
Wanneer u deze optie
inschakelt, worden
programma-updates
waarvoor dit nodig is,
automatisch toegepast
wanneer u de computer de
volgende keer opnieuw
opstart. Programma-updates
waarvoor het systeem niet
opnieuw hoeft te worden
opgestart, worden echter
meteen toegepast. Deze
optie is standaard
uitgeschakeld.
w Deze opties is alleen
beschikbaar in Windows 7
en Windows 8.

Netwerkinstellingen

Via de opties op het tabblad Netwerk kunt u instellen
dat Norton AntiVirus uw internetactiviteiten controleert.

U kunt Norton AntiVirus uw computer laten beschermen
tegen bedreigingen die u kunt ontvangen via bijlagen
bij e-mails of expresberichten. U kunt de opties op het
tabblad Netwerk ook gebruiken om uw computer te
beschermen tegen inbraakpogingen.
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U kunt kiezen uit:

De functie Browserbeveiliging
controleert op kwetsbare punten
in de volgende browsers:

1 Internet Explorer 7.0 en
hoger

1 Chrome 17.0 en hoger
1 Firefox 10.0 en hoger

U moet de optie
Browserbeveiliging inschakelen
om deze optie te activeren.

Browserbeveiliging

Download Intelligence beveiligt
uw computer tegen onveilige
bestanden die u van de
ondersteunde portalen
downloadt.

Via de opties van Download
Intelligence kunt u aangeven of
u meldingen of waarschuwingen
wilt ontvangen wanneer u een
bestand downloadt of uitvoert.

Downloadinformatie
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Inbraakpreventie
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Inbraakpreventie scant alle
netwerkcommunicatie van en
naar uw computer en vergelijkt
deze informatie met een
verzameling
aanvalshandtekeningen. Dit zijn
gegevens aan de hand waarvan
aanvalspogingen kunnen
worden geïdentificeerd van
aanvallers die bekende zwakke
plekken in programma's of
besturingssystemen uitbuiten.
Als de gegevens met een
aanvalshandtekening
overeenkomen, blokkeert
Inbraakpreventie het verkeer
van de verdachte computer.

Hieronder vindt u enkele
activiteiten die u met de opties
voor Inbraakpreventie kunt
uitvoeren:

1 De lijst met handtekeningen
voor Inbraakpreventie
weergeven

1 Afzonderlijke
handtekeningen van
controle uitsluiten.

1 Opgeven of u moet worden
gewaarschuwd wanneer
handtekeningen voor
Inbraakpreventie worden
gedetecteerd.

1 AutoBlock voor bepaalde tijd
activeren om al het
inkomende verkeer te
blokkeren van een computer
die uw systeem blijft
aanvallen.

1 De lijst met door AutoBlock
geblokkeerde computers
weergeven, beperken of de
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blokkering opheffen.
1 De lijst met door AutoBlock

geblokkeerde computers
weergeven of de blokkering
opheffen.

1 Bepalen of u moet worden
gewaarschuwd wanneer
activiteiten voor
Inbraakpreventie worden
gedetecteerd.
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Berichtbescherming
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E-mailbeveiliging beschermt uw
computer tegen de
bedreigingen die u kunt
ontvangen via bijlagen bij
e-mails. U kunt de opties
Antivirusscan voor e-mails en
Instellingen voor beveiligde
poorten gebruiken om uw
e-mailprogramma te
configureren voor beveiliging
tegen virussen en andere
beveiligingsrisico's.

Antivirusscan voor e-mails
beveiligt u tegen de
bedreigingen die via
e-mailbijlagen worden
verzonden of ontvangen.

Via de opties voor
Antivirusscan voor e-mails kunt
u bepalen wat Norton AntiVirus
moet doen tijdens het scannen
van e-mailberichten. Norton
AntiVirus scant automatisch de
e-mailberichten die u verzendt
of ontvangt aan de hand van de
opties die u kiest.

Via de optie Scannen van
expresberichten kunt u instellen
hoe de bestanden worden
gescand die via programma's
voor expresberichten worden
ontvangen. U kunt zelf instellen
via welke ondersteunde
programma's voor
expresberichten u bestanden
ontvangt. Norton AntiVirus
scant de bestanden die u van
de geselecteerde programma's
voor expresberichten ontvangt.

U kunt de optie Instellingen
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voor beveiligde poorten
gebruiken om de POP3- en
SMTP-poorten van uw
e-mailprogramma te
beschermen. Norton AntiVirus
beschermt de standaard
SMTP-poort 25 en de standaard
POP3-poort 110 automatisch.
Als uw e-mailprogramma echter
niet met de standaardpoorten
is geconfigureerd, kunt u Norton
AntiVirus handmatig
configureren om uw POP3- en
SMTP-poorten te beschermen.
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Instellingen voor
netwerkbeveiliging

311Beveiligingsfuncties aanpassen
Instellingen en opties aanpassen



Met de optie Beperken van
netwerkgebruik kunt u
beleidsregels instellen en het
internetgebruik van Norton
AntiVirus beperken. U kunt
opgeven hoeveel
netwerkbandbreedte Norton
AntiVirus mag gebruiken.

De optie
Netwerkbeveiligingskaart biedt
een grafische weergave van de
apparaten op het netwerk
waarmee uw computer is
verbonden. U kunt de
beveiligingsstatus van de
apparaten bekijken die zijn
aangesloten op het netwerk
waarmee uw computer is
verbonden.

Via Netwerkbeveiligingskaart
kunt u ook de
communicatiepoort configureren
die Norton-producten gebruiken
om met elkaar te
communiceren.

Met de optie Welkomstscherm
wordt het venster
Netwerkbeveiligingsoverzicht
weergegeven wanneer u
Netwerkbeveiligingskaart opent.

Met de optie Proxyserver kunt
u de URL voor automatische
configuratie opgeven, evenals
proxy-instellingen en de
verificatiegegevens voor de
firewall of proxyserver. Voor
proxyservers gebruikt Norton
AntiVirus de Proxy-instellingen
voor netwerk om een verbinding
met de Symantec-server en
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internet te maken.

Hieronder vindt u enkele
activiteiten die u met de functie
Beveiligingskaart van Norton
kunt uitvoeren:
1 Bekijk of wijzig details die

aan de computers of
apparaten op uw netwerk
zijn verwant.

1 Verleen of weiger aan
apparaten op het netwerk
toegang tot uw computer.

1 In de
Netwerkbeveiligingskaart
kunt u een apparaat
toevoegen of verwijderen.

Algemene instellingen

U kunt Algemene instellingen gebruiken om uw
producttaken te plannen en verschillende Norton
AntiVirus-instellingen te configureren. U kunt de opties
van Algemene instellingen oproepen op het tabblad
Algemeen in het venster Instellingen. Via Algemene
instellingen kunt u ook de beveiligingsinstellingen van
uw product configureren.

Via Algemene instellingen kunt u het volgende doen:

1 Uw Norton-taken plannen.
1 De Algemene instellingen van uw product

configureren.
1 De prestaties van het systeem controleren.
1 De beveiligingsinstellingen configureren.
1 De instellingen voor Stille modus aanpassen.
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Uw opties zijn:

Norton-taken
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Hiermee kunt u de
instellingen voor uw
Norton-taken configureren.

Uw opties zijn:

1 Vertraging voor
automatisch hervatten
bij slaap- of sluimerstand

Deze optie stelt de
automatische
achtergrondtaken uit voor
de opgegeven duur, zelfs
als uw computer inactief
is tijdens deze periode.
U kunt de Vertraging
voor automatisch
hervatten instellen van 1
tot 20 minuten. De optie
Vertraging voor
automatisch hervatten
bij slaap- of sluimerstand
is standaard op 10
minuten ingesteld.

1 Vertraging voor
automatische taken

Hiermee kunt u het
opstarten van
Norton-programma's op
uw computer uitstellen
die automatisch worden
uitgevoerd wanneer u de
computer opstart.
Norton
AntiVirus-bescherming
wordt niet vertraagd door
de optie Vertraging voor
automatische taken. U
kunt de Vertraging voor
automatische taken
instellen van 1 tot 20
minuten. De
standaardinstelling is 20
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minuten.
1 Optimalisatie voor

inactiviteit

Hiermee kunt u instellen
dat Norton AntiVirus uw
opstartvolume of de
lokale schijf met het
opstartvolume
defragmenteert wanneer
uw computer niet actief
is.
Wanneer de optie is
ingeschakeld, plant
Norton AntiVirus
automatisch de
optimalisatie nadat u een
toepassing op uw
computer hebt
geïnstalleerd.
Optimalisatie versnelt de
prestaties van uw
computer door de
gefragmenteerde delen
van de schijf te
defragmenteren.

1 Time-out bij inactiviteit

Hiermee kunt u de duur
van Time-out bij
inactiviteit opgeven,
waarna Norton AntiVirus
uw computer als niet
actief aanmerkt. U kunt
voor Time-out bij
inactiviteit een periode
van 1 tot 30 minuten
opgeven. De
standaardinstelling is 10
minuten.
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1 Norton-taakmelding

Hiermee kunt u Norton
AntiVirus configureren
om meldingen die
verschijnen wanneer
automatische
Norton-taken worden
uitgevoerd, weer te
geven of te verbergen.
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Andere instellingen
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Hiermee kunt u de diverse
instellingen configureren.

Uw opties zijn:

1 Energiebesparingsmodus

Hiermee kunt u
batterijvermogen
besparen door de
Norton-taken te
onderbreken wanneer uw
computer op batterijen
werkt.
Deze optie is standaard
ingeschakeld.

1 Maandelijks rapport

Hier kunt u het
maandelijkse rapport
voor de afgelopen 30
dagen bekijken.
U kunt de opties van
Maandelijks rapport zo
configureren dat u eraan
herinnerd wordt om het
maandelijkse rapport te
bekijken.

1 Kennisgeving van
speciale aanbiedingen

Hiermee kunt u instellen
dat Norton AntiVirus u op
de hoogte moet houden
van speciale
aanbiedingen voor de
nieuwste
Norton-producten,
invoegtoepassingen en
andere nuttige informatie
van Symantec.
w Deze optie is
mogelijk niet beschikbaar
in bepaalde versies van
Norton AntiVirus.
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Insight-beveiliging1

Hiermee voert Norton
AntiVirus een
Insight-netwerkscan op
uw computer uit.
De Insight-netwerkscan
gebruikt de virusdefinities
die lokaal beschikbaar
zijn en in de cloud
worden gehost. Norton
AntiVirus biedt extra
bescherming door de
meest recente definities
te gebruiken.
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1 Norton Community
Watch

Hiermee kunt u
specifieke beveiligings-
en toepassingsgegevens
voor analyse naar
Symantec sturen.
Symantec analyseert de
gegevens om mogelijke
beveiligingsrisico's vast
te stellen en verstrekt u
nuttige statistische
gegevens over de
toepassingen.
Met de optie Verzameling
van gedetailleerde
foutgegevens kunt u
bepaalde verzendingen
van gedetailleerde
gegevens toestaan of
weigeren. Afhankelijk van
Norton-specifieke fouten
en onderdelen, kunnen
deze gedetailleerde
gegevens variëren. U
kunt de opties Altijd,
Nooit en Mij vragen
gebruiken om de
verzendingen te
configureren.
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1 Extern beheer

Hiermee kunt u vanop
afstand de
beveiligingsstatus van uw
apparaat bekijken en
sommige
beveiligingsproblemen
oplossen met behulp van
Norton Management.
Norton Studio is een app
die werkt op Windows 8.
Wanneer u Extern
beheer inschakelt,
publiceert Norton
AntiVirus gegevens zoals
uw abonnementsstatus,
de beveiligingsstatus van
uw apparaat en andere
details naar Norton
Management, Norton
One en Norton
Studio-app. Met behulp
van deze gegevens kunt
u beveiligingsproblemen
met uw apparaat
bekijken en oplossen. U
kunt deze gegevens
oproepen met de
toepassing Norton Studio
in Windows 8 of waar u
ook bent met Norton
Management en Norton
One om Norton AntiVirus
op uw apparaat te
beheren.
w Deze functie is
standaard uitgeschakeld,
tenzij u Norton AntiVirus
registreert met uw
Norton-account.
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Prestatiecontrole
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Hiermee kunt u de prestaties
van uw computer
controleren.

1 Prestatiecontrole

Wanneer u de optie
Prestatiecontrole
inschakelt, controleert
Norton AntiVirus het
CPU- en
geheugengebruik van uw
computer. U kunt ook in
het venster Prestatie de
belangrijke
systeemactiviteiten
controleren die u de
laatste 3 maanden hebt
uitgevoerd.
Norton AntiVirus geeft
bovendien
prestatiewaarschuwingen
weer wanneer uw
systeemresources
intensief worden gebruikt
door een programma of
proces.
Uw opties zijn:
2 Prestatiewaarschuwing

Hiermee kunt u
instellen dat Norton
AntiVirus het
toegenomen gebruikt
van uw
computerresources
door een programma
of proces moet
detecteren en aan u
moet melden.
Norton AntiVirus
waarschuwt u met de
programmanaam en
informatie over
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resources die het
programma gebruikt.
U kunt
Prestatiewaarschuwing
instellen op de modus
Aan, Alleen
logboekvermelding of
Uit. Via de koppeling
Details en
instellingen in de
berichtwaarschuwing
kunt u aanvullende
details over het
resourcegebruik van
het programma zien
in het venster
Bestandsinformatie.

2 Profiel
Resourcedrempel
voorwaarschuwingen

Hiermee kunt u het
profiel voor de
resourcedrempel
configureren om
prestatiewaarschuwingen
weer te geven.

2 Profiel Lage bron
gebruiken voor
batterijvermogen

Hiermee kunt u
instellen dat Norton
AntiVirus de
resourcedrempel
moet wijzigen naar
laag wanneer uw
computer op de accu
loopt.
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2 Waarschuwing voor
intensief gebruik van:
2 CPU

Wanneer deze
optie is
ingeschakeld,
detecteert en
meldt Norton
AntiVirus details
van toegenomen
gebruik van de
CPU-resource
door een
programma of
proces.

2 Geheugen

Wanneer deze
optie is
ingeschakeld,
detecteert en
meldt Norton
AntiVirus
toegenomen
gebruik van het
geheugen door
een programma of
proces.

2 Schijf

Wanneer deze
optie is
ingeschakeld,
detecteert en
meldt Norton
AntiVirus
toegenomen
gebruik van uw
schijf door een
programma of
proces.

2 Ingangen

Wanneer deze
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optie is
ingeschakeld,
detecteert en
meldt Norton
AntiVirus
toegenomen
gebruik van
ingangen door
een programma of
proces.

2 Uitgesloten
programma's

Hiermee kunt u
specifieke
programma's
selecteren en deze
van
prestatiewaarschuwingen
uitsluiten.
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Productbeveiliging
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Hiermee kunt u Norton
AntiVirus beschermen tegen
ongeautoriseerde
wijzigingen.

Uw opties zijn:

1 Toegang tot instellingen
voor niet-beheerders

Hiermee kunt u alle
opties in het venster
Instellingen ook vanuit
een
niet-beheerdersaccount
oproepen en
configureren.
Deze optie is standaard
uitgeschakeld. U moet
zich als beheerder bij uw
computer aanmelden om
deze optie in te kunnen
schakelen. U kunt het
venster Instellingen niet
openen als het venster
Instellingen openstaat in
een andere
gebruikersaccount op uw
computer.

1 Norton Product Tamper
Protection

Hiermee kunt u uw
Norton-product
beschermen tegen een
aanval of wijziging door
onbekende of verdachte
toepassingen.

1 Instellingen voor
wachtwoordbeveiliging

Hiermee kunt u een
wachtwoord opgeven om
de instellingen van
Norton AntiVirus te
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beschermen.
De productinstellingen
worden dan tegen
niet-geautoriseerde
toegang beveiligd. Als u
een wachtwoord instelt,
moet u dit invoeren
telkens wanneer u uw
productinstellingen wilt
bekijken of configureren.
Als u uw
instellingenwachtwoord
echter vergeet, kunt u dit
opnieuw instellen in het
venster dat verschijnt
wanneer u Norton
AntiVirus zou
verwijderen. U hoeft het
product niet te
verwijderen om uw
wachtwoord opnieuw in
te stellen. Gebruik de
optie
Wachtwoordinstellingen
opnieuw instellen in het
venster met
verwijderingsvoorkeuren
om uw wachtwoord
opnieuw in te stellen.
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Instellingen voor Stille
modus
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Hiermee kunt u Stillemodus
in- of uitschakelen.

Uw opties zijn:

1 Stille modus

Wanneer u de optie Stille
modus inschakelt, wordt
de modus voor bepaalde
tijd ingeschakeld. Norton
AntiVirus onderdrukt alle
waarschuwingen en
onderbreekt de
achtergrondactiviteiten
gedurende de tijd die u
hebt ingesteld.

1 Schermvullendedetectie

Wanneer u de optie
Schermvullendedetectie
inschakelt, detecteert
Norton AntiVirus
automatisch de
toepassingen die u op
volledig scherm uitvoert,
en wordt Stille modus
ingeschakeld. Norton
AntiVirus onderdrukt de
meeste waarschuwingen
en onderdrukt de
achtergrondactiviteiten.
Alleen de activiteiten die
uw computer tegen
virussen en andere
beveiligingsbedreigingen
beschermen, worden
uitgevoerd.

1 Stille modus
(automatisch) bij
detectie van:
2 Cd-/dvd-brander voor

IMAPI 2.0

Wanneer u de Media
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Center-toepassing
gebruikt om een cd of
dvd te branden,
detecteert Norton
AntiVirus de activiteit
en wordt de Stille
modus (automatisch)
automatisch
ingeschakeld.
Wanneer Stille
modus (automatisch)
actief is, onderbreekt
Norton AntiVirus
achtergrondactiviteiten,
maar
waarschuwingen en
meldingen worden
niet onderdrukt.

2 TV-opname van
Media Center

Wanneer u de Media
Center-toepassing
gebruikt om een
tv-programma op te
nemen, detecteert
Norton AntiVirus de
activiteit en wordt
automatisch de Stille
modus ingeschakeld.
Wanneer Stille
modus (automatisch)
actief is, onderbreekt
Norton AntiVirus
achtergrondactiviteiten,
maar
waarschuwingen en
meldingen worden
niet onderdrukt.

333Beveiligingsfuncties aanpassen
Instellingen en opties aanpassen



2 Programma'sdiedoor
gebruikers zijn
gedefinieerd

Wanneer u een
toepassing uitvoert
die in de lijst met
Programma's die
door gebruikers zijn
gedefinieerd staat,
detecteert Norton
AntiVirus de activiteit
en wordt automatisch
de Stille modus
(automatisch)
ingeschakeld.
Wanneer Stille
modus (automatisch)
actief is, onderbreekt
Norton AntiVirus
achtergrondactiviteiten,
maar
waarschuwingen en
meldingen worden
niet onderdrukt.
U kunt de lijst
configureren met
programma's
waarvoor u de Stille
modus (automatisch)
wilt inschakelen.

Norton Product Tamper Protection

Met Norton Product Tamper Protection voorkomt u dat
programma's van buitenaf wijzigingen aanbrengen in
het Norton-product. Deze beveiligingsfunctie voorkomt
ook dat Windows Systeemherstel Norton-bestanden
wijzigt, waarbij het bericht Herstel niet voltooid
verschijnt.

Norton Product Tamper Protection beveiligt Norton
AntiVirus tegen aanvallen of wijzigingen als gevolg van
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een virus of een andere onbekende bedreiging. U kunt
uw product tegen onbedoelde wijzigingen of verwijdering
beveiligen door de optie Norton Product Tamper
Protection ingeschakeld te houden.

Als u Norton Product Tamper Protection tijdelijk wilt
uitschakelen, is dat mogelijk. U schakelt de functie dan
voor een bepaalde periode uit.

w Als Norton Product Tamper Protection ingeschakeld
is, kunt u Systeemherstel niet uitvoeren. Om
Systeemherstel te kunnen uitvoeren, moet u Norton
Product Tamper Protection tijdelijk uitschakelen.

Norton Product Tamper Protection in- en uitschakelen

Norton Product Tamper Protection beveiligt de Norton
AntiVirus-bestanden tegen aanvallen of wijzigingen als
gevolg van een virus of een andere onbekende
bedreiging. U kunt uw product tegen onbedoelde
wijzigingen of verwijdering beveiligen door de optie
Norton Product Tamper Protection ingeschakeld te
houden.

Als u Norton Product Tamper Protection tijdelijk wilt
uitschakelen, is dat mogelijk. U schakelt de functie dan
voor een bepaalde periode uit.

w Als Norton Product Tamper Protection ingeschakeld
is, kunt u Systeemherstel niet uitvoeren. Om
Systeemherstel te kunnen uitvoeren, moet u Norton
Product Tamper Protection tijdelijk uitschakelen.

Norton Product Tamper Protection uitschakelen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Instellingen.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Productbeveiliging in het linkerdeelvenster.
4 In de rij Norton Product Tamper Protection zet u

de Aan/Uit -schakelaar op de Uit -positie door deze
naar rechts te schuiven.

5 Klik op Toepassen.
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6 Selecteer in het dialoogvensterBeveiligingsverzoek
in de vervolgkeuzelijst voor duur hoe lang Norton
Product Tamper Protection uitgeschakeld moet
blijven.

7 Klik op OK.
8 Klik in het venster Instellingen op OK.

Norton Product Tamper Protection inschakelen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Instellingen.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Productbeveiliging in het linkerdeelvenster.
4 In de rij Norton Product Tamper Protection zet u

deAan/Uit -schakelaar op deAan -positie door deze
naar links te schuiven.

5 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Uw Norton AntiVirus-instellingen met een
wachtwoord beveiligen

U kunt Norton AntiVirus configureren om
niet-geautoriseerde toegang tot uw productinstellingen
te voorkomen. Als u een computer met anderen deelt
en niet wilt dat zij uw Norton AntiVirus-instellingen
wijzigen, kunt u deze beveiligen met een wachtwoord.
Met de optie Instellingen voorwachtwoordbeveiliging
kunt u uw Norton AntiVirus-instellingen beveiligen door
een wachtwoord in te stellen.

De optie Instellingen voor wachtwoordbeveiliging is
standaard uitgeschakeld. Als u een wachtwoord wilt
opgeven voor uw productinstellingen, moet u de optie
Instellingen voorwachtwoordbeveiliging inschakelen.
Als u de optie Instellingen voor
wachtwoordbeveiligingwilt gebruiken, gaat u naar het
hoofdvenster van Norton AntiVirus en klikt u op
Instellingen > Algemeen > Productbeveiliging. Het
wachtwoord moet tussen 8 en 256 tekens lang zijn.
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Nadat u een wachtwoord hebt ingesteld voor de Norton
AntiVirus-instellingen, moet u dit elke keer dat u de
productinstellingen wilt openen of configureren,
opgeven. Als u uw instellingenwachtwoord vergeet, kunt
u dit opnieuw instellen in het venster dat verschijnt
wanneer u Norton AntiVirus zou willen verwijderen. U
hoeft het product niet te verwijderen om uw wachtwoord
opnieuw in te stellen. Gebruik de optie
Wachtwoordinstellingen opnieuw instellen in het
venster Verwijderingsvoorkeuren selecteren om uw
wachtwoord opnieuw in te stellen.

w De optie Wachtwoordinstellingen opnieuw instellen
verschijnt alleen in het venster
Verwijderingsvoorkeuren selecteren als de optie
Instellingen voor wachtwoordbeveiliging
ingeschakeld is.

U kunt de optie Instellingen voor
wachtwoordbeveiliging uitschakelen als
wachtwoordbeveiliging voor Norton AntiVirus-instellingen
niet langer nodig is.

Uw Norton AntiVirus-instellingen met een wachtwoord

beveiligen

U kunt uw Norton AntiVirus-instellingen beveiligen tegen
niet-geautoriseerde toegang door er een wachtwoord
voor in te stellen. Met de optie Instellingen voor
wachtwoordbeveiliging kunt u uw Norton
AntiVirus-instellingen beveiligen met een wachtwoord.

Nadat u een wachtwoord hebt ingesteld voor de Norton
AntiVirus-instellingen, moet u dit elke keer dat u de
productinstellingen wilt bekijken of configureren,
opgeven.

De optie Instellingen voor wachtwoordbeveiliging is
standaard uitgeschakeld. Als u een wachtwoord wilt
opgeven voor uw productinstellingen, moet u de optie
Instellingen voorwachtwoordbeveiliging inschakelen.

w Het wachtwoord moet tussen 8 en 256 tekens lang zijn.
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Uw Norton AntiVirus-instellingen met een wachtwoord
beveiligen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Instellingen.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik op Productbeveiliging in het linkerdeelvenster.
4 In de rij Instellingen voor wachtwoordbeveiliging

zet u deAan/Uit -schakelaar op deAan -positie door
deze naar links te schuiven.

5 Voer een van de volgende handelingen uit:
1 Klik in de rij Instellingen voor

wachtwoordbeveiliging op Configureren.
1 Klik in het venster Instellingen op Toepassen.

6 Typ in het dialoogvenster dat verschijnt een
wachtwoord in het vak Wachtwoord.

7 Typ het wachtwoord nogmaals in het vak
Wachtwoord bevestigen.

8 Klik op OK.
9 Klik in het venster Instellingen op OK.

WachtwoordNortonAntiVirus-instellingenuitschakelen

U kunt uw Norton AntiVirus-instellingen beveiligen met
een wachtwoord via de optie Instellingen voor
wachtwoordbeveiliging. Als de optie Instellingen voor
wachtwoordbeveiliging ingeschakeld is, moet u elke
keer dat u de Norton AntiVirus-instellingen wilt bekijken
of configureren het instellingenwachtwoord opgeven.
Alleen als u uw instellingenwachtwoord opgeeft, krijgt
u toegang tot de productinstellingen.

w Als u uw instellingenwachtwoord vergeten bent, kunt u
het opnieuw instellen met de optie
Wachtwoordinstellingen opnieuw instellen in het
venster Verwijderingsvoorkeuren selecteren.

U kunt de optie Instellingen voor
wachtwoordbeveiliging uitschakelen als
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wachtwoordbeveiliging voor Norton AntiVirus-instellingen
niet langer nodig is.

WachtwoordNortonAntiVirus-instellingenuitschakelen

1 Klik in het hoofdvenster van Norton AntiVirus op
Instellingen.

2 Typ in het dialoogvenster dat verschijnt, in het vak
Wachtwoord uw instellingenwachtwoord en klik
vervolgens op OK.

3 Klik op het instellingentabblad Algemeen in het
venster Instellingen.

4 Klik op Productbeveiliging in het linkerdeelvenster.
5 In de rij Instellingen voor wachtwoordbeveiliging

zet u de Aan/Uit -schakelaar op de Uit -positie door
deze naar rechts te schuiven.

6 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Uw wachtwoord voor Norton AntiVirus-instellingen

opnieuw instellen

Als u het wachtwoord voorNorton AntiVirus-instellingen
bent vergeten, kunt u dit opnieuw instellen. U kunt uw
wachtwoord voor Norton AntiVirus-instellingen opnieuw
instellen met de optie Wachtwoordinstellingen
opnieuw instellen in het venster
Verwijderingsvoorkeuren selecteren.

Om toegang te krijgen tot het venster
Verwijderingsvoorkeuren selecteren, moet u
aangeven dat u de installatie van Norton AntiVirus
ongedaan wilt maken. U hoeft het product echter niet
te verwijderen om uw instellingenwachtwoord opnieuw
in te stellen.

339Beveiligingsfuncties aanpassen
Instellingen en opties aanpassen



w De optie Wachtwoordinstellingen opnieuw instellen
verschijnt alleen in het venster
Verwijderingsvoorkeuren selecteren als de optie
Instellingen voor wachtwoordbeveiliging
ingeschakeld is. Als u de optie Instellingen voor
wachtwoordbeveiligingwilt gebruiken, gaat u naar het
hoofdvenster van Norton AntiVirus en klikt u op
Instellingen > Algemeen > Productbeveiliging.

Uw wachtwoord voor Norton AntiVirus-instellingen
opnieuw instellen

1 Voer op de Windows-taakbalk een van de volgende
handelingen uit:
1 In Windows XP, Windows Vista of Windows 7

klikt u op Start > Configuratiescherm.
1 In Windows 8 klikt u op Configuratiescherm

onder Windows-systeem in het scherm
Toepassingen.

2 In het Configuratiescherm van Windows voert u
een van de volgende handelingen uit:
1 Dubbelklik in Windows XP op Software.
1 Klik in Windows Vista op Programma's en

onderdelen.
1 Klik in Windows 7 of Windows 8 opProgramma's

> Programma's en onderdelen.
In Windows 7 of Windows 8 verschijnt de optie
Programma's wanneer u de optie Categorie
selecteert in de vervolgkeuzelijstWeergeven op.

3 Voer in de lijst met momenteel geïnstalleerde
programma's een van de volgende handelingen uit:
1 Klik in Windows XP op Norton AntiVirus en klik

vervolgens op Wijzigen/Verwijderen.
1 Klik in Windows Vista, Windows 7 of Windows 8

op Norton AntiVirus en vervolgens op
Verwijderen/wijzigen.

4 Klik onder in het venster Verwijderingsvoorkeuren
selecteren op Wachtwoordinstellingen opnieuw
instellen.
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5 Typ in het vak Wachtwoordcode van het
dialoogvenster dat verschijnt de willekeurig
gegenereerde code die wordt weergegeven bij het
vak Wachtwoordcode.

6 Typ in het vak Nieuw wachtwoord het nieuwe
wachtwoord.

7 Typ het nieuwe wachtwoord opnieuw in het vak
Nieuw wachtwoord bevestigen.

8 Klik op OK.

Extern beheer

Dankzij de functie Extern beheer kunt u Norton AntiVirus
vanop afstand beheren met behulp van Norton
Studio-app, Norton One en Norton Management. Norton
AntiVirus kan dan productgegevens naar Norton
Management, Norton One en Norton Studio-app sturen.
Met behulp van de gegevens die Extern beheer
publiceert, kunt u eventuele beveiligingsproblemen met
het appraat bekijken en oplossen.

w Deze functie is standaard uitgeschakeld, tenzij u Norton
AntiVirus bij uw Norton-account registreert.

Norton Studio is een toepassing van de Windows 8
Store en werkt alleen op Windows 8. U kunt echter via
de Norton Studio-app de beveiligingsstatus bekijken en
beveiligingsproblemen van uw apparaten oplossen
waarop eerdere versies van Windows worden
uitgevoerd. In dit geval moet u de optie Extern beheer
inschakelen in uw Norton-product dat op uw apparaten
is geïnstalleerd. U hebt bijvoorbeeld een Norton
Studio-app en Norton 360 geïnstalleerd op uw laptop
met Windows 8. U hebt bovendien Norton Internet
Security en Norton AntiVirus op uw desktops
geïnstalleerd waarop Windows XP of Vista wordt
uitgevoerd. In dit geval kunt u de beveiligingsstatus van
alle drie de apparaten in de Norton Studio-app bekijken.
Als een van de apparaten risico loopt, kunt u deze ook
herstellen vanuit de Norton Studio-app.
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Voor het gebruik van de functie Extern beheer is het
nodig dat Norton AntiVirus bij uw Norton-account is
geregistreerd. Uw apparaat moet met internet verbonden
zijn om de functie Extern beheer te kunnen gebruiken.
Wanneer de optie Extern beheer is ingeschakeld,
publiceert Norton AntiVirus gegevens zoals uw Norton
AntiVirus-abonnementsstatus, de huidige
beveiligingsstatus van uw apparaat en andere details
naar Norton Management, Norton One en Norton
Studio-app. U kunt uw Norton Studio-app in Windows
8 openen, of Norton Management en Norton One waar
u wilt om uw Norton AntiVirus-gegevens te bekijken en
beveiligingsproblemen op te lossen. Is deze optie
uitgeschakeld, dan publiceert Norton AntiVirus helemaal
geen gegevens in Norton Management, Norton One en
Norton Studio-app.

De optie Extern beheer is standaard uitgeschakeld. U
kunt deze optie inschakelen als u Norton AntiVirus
extern wilt beheren op uw apparaat.

U kunt het volgende doen in Norton Management,
Norton One en Norton Studio-app:

1 De beveiligingsstatistieken van Norton AntiVirus voor
de laastste 30 dagen (alleen in Norton Studio-app)
bekijken

w De activiteiten die worden weergegeven in Norton
Studio-app kunnen variëren, afhankelijk van de
nieuwste versie van het Norton-product dat op uw
apparaten is geïnstalleerd.

2 Geblokkeerde schadelijke software
2 Geblokkeerde inbraakpogingen
2 Geblokkeerde spamberichten
2 Geblokkeerde phishingwebsites
2 Geblokkeerde Safe-websites
2 Quarantaine-items
2 Geblokkeerde firewallbedreigingen
2 Totaalaantal bekende bedreigingen
2 Totaalaantal bekende aanvallen

342Beveiligingsfuncties aanpassen
Instellingen en opties aanpassen



2 Totaalaantal bekende antiphishingsites
2 Tijdstempel van laatste volledige scan
2 Tijdstempel van laatste snelle scan
2 Tijdstempel toen statistieken werden

gepubliceerd
1 Status van verschillende onderdelen van uw

apparaat bekijken
2 Algehele productstatus
2 Status computercategorie
2 Status netwerkcategorie
2 Status webcategorie

1 De volgende items herstellen:
2 Firewall
2 Auto-Protect
2 Inkomende e-mails scannen
2 Uitgaande e-mails scannen
2 Antispyware
2 Inbraakpreventie
2 SONAR
2 Antiphishing
2 Browserbeveiliging

1 De volgende taken uitvoeren:
2 Problemen oplossen
2 Norton AntiVirus opnieuw versleutelen
2 Licentie opnieuw synchroniseren
2 LiveUpdate uitvoeren

Extern beheer in- of uitschakelen

Dankzij Extern beheer kunt u Norton AntiVirus vanop
afstand beheren met behulp van Norton Management,
Norton One en Norton Studio-app. Norton Studio is een
toepassing van de Windows 8 Store en werkt alleen op
Windows 8. Wanneer u de optie Extern beheer
inschakelt, kunt u Norton AntiVirus-gegevens bekijken
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en eventuele beveiligingsproblemen met uw apparaat
oplossen.

Deze functie is standaard uitgeschakeld, tenzij u Norton
AntiVirus bij uw Norton-account registreert.

Wanneer de optie Extern beheer is ingeschakeld, stuurt
Norton AntiVirus gegevens van uw Norton-product naar
Norton Management, Norton One en Norton Studio-app.
Is deze optie uitgeschakeld, dan publiceert Norton
AntiVirus helemaal geen gegevens in Norton
Management, Norton One en Norton Studio-app.

De optie Extern beheer is standaard uitgeschakeld.

In sommige gevallen wordt u gevraagd uw wachtwoord
van uw Norton-account in te voeren wanneer u de optie
Extern beheer inschakelt.

Extern beheer inschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster opAndere instellingen.
4 In de rij Extern beheer zet u de Aan/Uit -schakelaar

naar links op de Aan -positie.
5 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Extern beheer uitschakelen

1 Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton
AntiVirus.

2 Klik op het tabblad Algemeen in het venster
Instellingen.

3 Klik in het linkerdeelvenster opAndere instellingen.
4 In de rij Extern beheer zet u de Aan/Uit -schakelaar

naar rechts op de Uit -positie.
5 Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
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Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

1 Het versienummer van uw product vinden

1 De Gebruiksrechtovereenkomst vinden

1 Uw product upgraden

1 Norton Autofix

1 Op de hoogte blijven van beveiligingsproblemen

1 Ondersteuning

1 Verwijderen

Het versienummer van uw product vinden
Als u een upgrade wilt uitvoeren voor uw Norton-product
of contact op wilt nemen met de klantenondersteuning
voor hulp, moet u het versienummer van uw product
weten. U kunt het versienummer van het product op uw
computer vinden.

Het versienummer van uw product vinden

1 Klik op Ondersteuning in het hoofdvenster van
Norton AntiVirus.

2 Zet de muisaanwijzer op Info in het
vervolgkeuzemenu Ondersteuning.
U kunt het versienummer van uw product invoeren
in het pop-upvenster dat wordt weergegeven.

8
Extra oplossingen
vinden



De Gebruiksrechtovereenkomst vinden
De Gebruiksrechtovereenkomst (EULA) is een wettelijk
document waarmee u akkoord gaat wanneer u het
product installeert. EULA bevat bijvoorbeeld informatie
over de beperking op het delen of gebruik van de
software, de gebruikersrechten op de software en de
ondersteuningsinformatie.

In de EULA leest u meer over de volgende onderwerpen:

1 Het gebruiksbeleid van Norton AntiVirus.
1 De voorwaarden en bepalingen voor het gebruik

Norton AntiVirus.

De Gebruiksrechtovereenkomst vinden

1 Klik op Ondersteuning in het hoofdvenster van
Norton AntiVirus.

2 Klik op Gebruiksrechtovereenkomst in het
vervolgkeuzemenu Ondersteuning.

3 Lees de Licentieovereenkomst van Norton en klik op
Sluiten.

Uw product upgraden
Met Norton AntiVirus kunt u uw product upgraden als u
een actief abonnement hebt. U kunt uw huidige product
gratis upgraden naar de nieuwste versie mits u een
actief abonnement voor het huidige product hebt. Als
een nieuwe versie van uw product beschikbaar is, biedt
Norton AntiVirus u de mogelijkheid de nieuwe versie te
downloaden.

Met de optieNieuwe versie automatisch downloaden
wordt de nieuwste beschikbare versie van Norton
AntiVirus automatisch gedownload en wordt u gevraagd
of u deze gratis wilt installeren. Als u de nieuwste versie
van Norton AntiVirus wilt verkrijgen, moet u de optie
Nieuwe versie automatisch downloaden inschakelen.
Wilt u de optie Nieuwe versie automatisch
downloaden inschakelen, ga dan naar het hoofdvenster
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van Norton AntiVirus en klik vervolgens op Instellingen
> Updates > Nieuwe versie automatisch downloaden
> Aan.

Als u besluit de recentste versie van het product te
installeren, wordt deze door Norton AntiVirus
gedownload en probleemloos geïnstalleerd. Zorg dat u
alle belangrijke gegevens zoals foto's en financiële
gegevens hebt opgeslagen voordat u de nieuwe versie
van het product installeert.

Als u de meest recente versie van uw product downloadt
en installeert, houdt deze dezelfde abonnementsstatus
als uw vorige productversie. Stel bijvoorbeeld dat uw
abonnement voor de huidige versie van het product nog
200 dagen geldig is en dat u een upgrade uitvoert naar
de meest recente versie. In dat geval blijft de
abonnementsstatus voor uw upgradeversie enkel 200
dagen.

Als er geen nieuwe versie beschikbaar is, wordt u
hiervan op de webpagina op de hoogte gesteld en wordt
ook meegedeeld dat uw product up-to-date is. Het
verdient aanbeveling de meest recente versie van het
product te gebruiken, omdat deze versie voorziet in
nieuwe en uitgebreide functies voor betere bescherming
tegen beveiligingsbedreigingen.

Productupgrades verschillen van de programma-updates
en de definitie-updates die kleine verbeteringen van het
geïnstalleerde product zijn. De belangrijkste verschillen
zijn de volgende:
1 Met een productupgrade kunt u een nieuwe versie

van het gehele product downloaden en installeren.
1 Definitie-updates zijn de bestanden waarmee uw

Symantec-producten kunnen worden bijgewerkt met
de nieuwste beveiligingstechnologie.

1 Programma-updates zijn verbeteringen van Norton
AntiVirus die van tijd tot tijd door Symantec worden
uitgegeven.

Als geen nieuwe versie van het product beschikbaar is,
moet u zorgen dat u de meest recente
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programma-updates en definitie-updates hebt.
LiveUpdate automatiseert het ophaal- en
installatieproces voor programma- en definitie-updates.
U kunt LiveUpdate gebruiken om de meest recente
updates op te halen.

Het upgradeproces werkt mogelijk niet als uw browser
geen ondersteuning biedt voor communicatie met de
Symantec-servers.

w Als u op nieuwe productversies wilt controleren en/of
een nieuwe versie wilt installeren, moet uw product zijn
geactiveerd. Bovendien hebt u een internetverbinding
nodig.

Controleren op een nieuwe versie van het product
U kunt uw product upgraden naar de meest recente
versie als u een actief abonnement hebt. Als er een
nieuwe versie van uw product beschikbaar is, kunt u
deze versie downloaden en installeren. Norton AntiVirus
kan u ook waarschuwen wanneer een nieuwe versie
van uw product beschikbaar is. Schakel hiervoor de
optieNieuwe versie automatisch downloaden in. Wilt
u de optie Nieuwe versie automatisch downloaden
inschakelen, ga dan naar het hoofdvenster van Norton
AntiVirus en klik vervolgens op Instellingen > Updates
> Nieuwe versie automatisch downloaden >Aan. De
recentste versie van uw product kan nieuwe en
uitgebreide functies voor betere beveiliging tegen
beveiligingsbedreigingen bevatten.

Wanneer u op een nieuwe versie controleert, wordt
informatie over uw product, zoals de productnaam en
versie, naar Symantec-servers verzonden. De servers
controleren vervolgens of er een nieuwe versie van het
opgegeven product beschikbaar is.

Als er een nieuwe versie beschikbaar is, kunt u deze
van de webpagina downloaden en installeren. Als er
geen nieuwe versie beschikbaar is, wordt dit op de
webpagina gemeld. In dat geval kunt u LiveUpdate
uitvoeren om de meest recente programma- en
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definitie-updates op te halen en de bestaande versie
van uw product up-to-date te houden.

Het upgradeproces werkt mogelijk niet als uw browser
geen ondersteuning biedt voor communicatie met de
Symantec-servers. U kunt Internet Explorer versie 6.0
of hoger gebruiken, Chrome versie 10.0 of hoger en
Firefox versie 3.6 of hoger.

w Als u op nieuwe productversies wilt controleren en/of
een nieuwe versie wilt installeren, moet uw product zijn
geactiveerd. Bovendien hebt u een internetverbinding
nodig.

Controleren op een nieuwe versie van het product

1 Klik in het Norton AntiVirus-hoofdvenster op
Ondersteuning.

2 Klik op Controleren op nieuwe versie in het
vervolgkeuzemenu Ondersteuning.
Deze optie is alleen beschikbaar als uw product is
geactiveerd. Er verschijnt een webpagina waarop
wordt aangegeven of er een nieuwe versie
beschikbaar is.

3 Volg de instructies op het scherm om het nieuwe
product te downloaden.

Norton Autofix
Norton Autofix biedt extra ondersteuning voor producten
en u kunt het met één klik openen via het hoofdvenster
van Norton AntiVirus. Norton Autofix voert een Snelle
scan van uw computer uit en herstelt problemen zonder
uw tussenkomst. Als het probleem aanhoudt, kunt u via
de optie Website voor ondersteuning openen naar
de ondersteuningswebsite van Norton gaan voor hulp
via telefoon, e-mail, chat of ons online forum.

Via de ondersteuningswebsite van Norton kunt u ook
toegang krijgen tot artikelen in de Knowledge Base. In
deze artikelen kunt u heel eenvoudig een oplossing
vinden voor technische problemen.
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De ondersteuningstechnici kunnen u ook helpen met
complexere problemen aan de hand van technologie
voor hulp op afstand. Dankzij de technologie voor hulp
op afstand hebben de Symantec-ondersteuningstechnici
externe toegang tot uw computer om onderhoud uit te
voeren of problemen op te lossen.

w Ondersteuningsmogelijkheden kunnen variëren,
afhankelijk van de taal of het product.

Wanneer u op de optie Ondersteuning vragen in de
vervolgkeuzelijstOndersteuning klikt, controleert Norton
AntiVirus uw internetverbinding. Als u Norton Autofix
wilt oproepen, moet u zorgen dat uw computer met
internet is verbonden. Als u via een proxyserver
verbinding maakt met internet, moet u de
proxyinstellingen van Norton AntiVirus configureren.Zie
“Proxy-instellingen voor netwerk configureren”
op pagina 67

Als u niet weet wat uw proxyinstellingen zijn, kunt u
contact opnemen met uw internetaanbieder of
netwerkbeheerder voor ondersteuning.

Een probleem oplossen met behulp van Norton
Autofix

Norton Autofix voert een Snelle scan van uw computer
uit en herstelt problemen zonder uw tussenkomst. Als
het probleem aanhoudt, kunt u via de
ondersteuningswebsite van Norton aanvullende
ondersteuning krijgen en de contactmogelijkheden
bekijken.

Uw computer moet met internet zijn verbonden om
Norton Autofix te kunnen openen. Als u via een
proxyserver verbinding met internet maakt, moet u de
proxyinstellingen van Norton AntiVirus configureren.

w Als u de ondersteuningssessie niet wilt voortzetten, kunt
u met de optie Annuleren de scan omzeilen.

350Extra oplossingen vinden
Norton Autofix



Een probleem oplossen als uw computer
internetverbinding heeft

1 Klik in het Norton AntiVirus-hoofdvenster op
Ondersteuning.

2 Klik in het vervolgkeuzemenu Ondersteuning op
Ondersteuning vragen.

3 Voer in het venster Norton Autofix een van de
onderstaande handelingen uit:
1 Als het probleem niet automatisch wordt opgelost,

klikt u opWebsite voor ondersteuning openen,
en volgt u de aanwijzingen op het scherm voor
extra ondersteuning.

1 Klik op Sluiten als het probleem verholpen is.

Een probleem oplossen als uw computer geen
internetverbinding heeft

1 Klik in het Norton AntiVirus-hoofdvenster op
Ondersteuning.

2 Klik in het vervolgkeuzemenu Ondersteuning op
Ondersteuning vragen.

3 Volg de instructies in het venster Uw verbinding
wordt gecontroleerd om te proberen het
verbindingsprobleem op te lossen.

4 Klik op Opnieuw in het venster Uw verbinding
wordt gecontroleerd.

5 Als u via een proxyserver verbinding met internet
maakt, kunt u om verificatie worden gevraagd.
Gebeurt dit, doe dan het volgende in het venster
Proxy-instellingen gevonden :
1 Voer in het vak Gebruikersnaam de

gebruikersnaam in die u hebt opgegeven toen u
de Proxy-instellingen voor netwerk configureerde.

1 Voer in het vak Wachtwoord het wachtwoord in
dat u hebt opgegeven toen u de Proxy-instellingen
voor netwerk configureerde.

1 Klik op OK.
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6 Als het probleem zich blijft voordoen, klikt u op de
koppeling klik hier in het venster Norton Autofix.
Selecteer onder Contactnummers voor
ondersteuning de regio en vervolgens uw land om
de contactgegevens weer te geven. U kunt de
contactgegevens gebruiken om contact op te nemen
met het team voor technische ondersteuning.

Op de hoogte blijven van
beveiligingsproblemen

Op de website van Symantec vindt u nuttige informatie
als u hulp nodig hebt bij het gebruik van Norton
AntiVirus. De website bevat tal van handige, informatieve
functies die speciaal ter aanvulling van Norton AntiVirus
zijn ontworpen, waaronder:

1 Gedetailleerde achtergrondinformatie over actuele
bedreigingen en virusuitbraken.

1 Nieuwsbrief waarop u u kunt abonneren.
1 Beveiligingsblog waarin u uw eigen opmerkingen

kunt plaatsen en opmerkingen van experts kunt
bekijken.

w De Symantec-website wordt voortdurend bijgewerkt en
uitgebreid, zodat de beschikbare bronnen kunnen
variëren.

Op de hoogte blijven van beveiligingsproblemen

1 Open uw browser en ga naar de volgende URL:
http://www.symantec.com

2 Klik op Norton op de Symantec -website.
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3 In het menubalk die verschijnt, doet u het volgende:
1 Klik op het tabblad Virussen en risico's en klik

vervolgens op een item in het linkerdeelvenster
om meer informatie over het item te verkrijgen.

1 Klik op de tab Community en selecteer een van
de volgende opties:

Registreer u als gebruiker en
neem deel aan discussies.

U kunt uw eigen threads maken
of hulp zoeken in de bestaande
forumdiscussies.

Norton Forums

Lees berichten van
vooraanstaande leiders binnen
en buiten Symantec, en
ontvang informatie uit eerste
hand

U kunt opmerkingen toevoegen
of vragen stellen op de blogs
die u interesseren.

Norton Blogs

Kijk of er informatie over Norton
te vinden is op andere websites
en sociale netwerken.

Andere Norton
Communities

Ondersteuning
Als u Norton AntiVirus hebt aangeschaft, hebt u vanuit
het product toegang tot Ondersteuning.

w Ondersteuningsmogelijkheden kunnen variëren,
afhankelijk van de taal of het product.

Over de ondersteuningswebsite van Norton
Op de ondersteuningswebsite van Norton vindt u alle
mogelijke zelf-hulpopties.
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De ondersteuningswebsite van Norton biedt u de
volgende mogelijkheden:

1 Helpinformatie zoeken over het door u gedownloade
product en over zaken als het abonnement, de
installatie en de activering van het product.

1 De laatste producthandleiding zoeken en
downloaden.

1 Uw producten en services beheren met
Norton-account.

1 Op het Norton-forum aanvullende informatie zoeken
over installeren en configureren van producten en
over probleemoplossing. U hebt ook de mogelijkheid
op het forum vragen te stellen aan experts. U kunt
alleen vragen stellen als u zich hebt aangemeld voor
het Norton-forum.

1 Informatie zoeken over de meest recente
virusbedreigingen en verwijderingstools.

w De beschikbaarheid van ondersteuning varieert per
regio, taal of product. Ga voor aanvullende
ondersteuning naar de volgende URL:

http://www.norton.com/globalsupport

Naast de zelfhulpopties kunt u Contact onder aan de
webpagina gebruiken om op de volgende manieren
contact op te nemen met het team van de technische
ondersteuning:

Chat in realtime met een
ondersteuningsvertegenwoordiger.

Voor ingewikkeldere
technische problemen kunt
u desgewenst ook toestaan
dat een
ondersteuningsvertegenwoordiger
via chat een externe
verbinding met uw computer
maakt om uw probleem op
te lossen.

Live chat
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Dien uw vraag in op onze
website en ontvang
antwoord via e-mail.

Ondersteuning via e-mail is
langzamer dan via chatten
of telefoon.

E-mail

Praat in realtime met een
ondersteuningsvertegenwoordiger.

telefoon

Zoek naar aanvullende
informatie over de installatie
en configuratie van
producten en
probleemoplossing.

Norton-forums

De ondersteuningswebsite van Norton gebruiken

Op de ondersteuningswebsite van Norton krijgt u
antwoord op de meest gestelde klantvragen. U vindt er
de nieuwste producthandleiding, Knowledge
Base-artikelen en tools voor het verwijderen van
virussen.

De website bevat artikelen met probleemoplossingen
in een eenvoudige, stapsgewijze indeling. De artikelen
zijn ingedeeld op categorie en bevinden zich aan de
linkerzijde van de webpagina. U kunt per categorie door
de beschikbare ondersteuningsonderwerpen bladeren.
Daarnaast kunt u via het vak Ondersteuning zoeken
een oplossing zoeken op basis van een trefwoord.

De ondersteuningswebsite van Norton bevat ook een
gedeelte Aanvullende informatie met handige
koppelingen naar de producthandleiding, uw
Norton-account, het Norton-forum en helpinformatie
voor spyware.

De ondersteuningswebsite van Norton gebruiken

1 Klik in het Norton AntiVirus-hoofdvenster op
Ondersteuning.

355Extra oplossingen vinden
Ondersteuning



2 Klik in het vervolgkeuzemenu Ondersteuning op
Ondersteuning vragen.

3 Volg de aanwijzingen op het scherm.
4 Klik in het venster Norton Autofix op Website voor

ondersteuning openen.
De ondersteuningswebsite van Norton wordt
weergegeven.

5 Volg de instructies op het scherm.

Telefonische ondersteuning
Norton Autofix biedt een reeks opties voor technische
ondersteuning en klantenservice. Wanneer u op de optie
Ondersteuning vragen in het vervolgkeuzemenu
Ondersteuning klikt, voert Norton Autofix een Snelle
scan uit en worden uw computerproblemen opgelost
zonder dat u zelf iets hoeft te doen.

Als het probleem zich blijft voordoen, en u heeft een
actieve internetverbinding, dan kunt u de optieWebsite
voor ondersteuning openen gebruiken in het venster
Norton Autofix. Deze optie voert u naar de
ondersteuningswebsite van Norton voor extra online
ondersteuning en contactgegevens.

De optie klik hier verschijnt alleen in hetNorton Autofix
-venster wanneer u problemen hebt bij het maken van
een internetverbinding. Via de koppeling klik hier kunt
u een telefoonnummer ophalen om contact op te nemen
met een ondersteuningsvertegenwoordiger.

w Ondersteuningsmogelijkheden kunnen variëren,
afhankelijk van de taal of het product.

Als u niet via Norton Autofix in één klik toegang kunt
krijgen tot de telefonische ondersteuning, kunt u toegang
verkrijgen tot onze opties voor telefonische
ondersteuning via de volgende URL:

http://www.norton.com/globalsupport
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Telefonisch ondersteuning verkrijgen

Wanneer u op de optie Ondersteuning vragen in het
vervolgkeuzemenu Ondersteuning klikt, voert Norton
Autofix een Snelle scan uit en zouden uw
computerproblemen moeten worden opgelost. Als het
probleem echter aanhoudt, kunt u via de optie Website
voor ondersteuning openen naar de
ondersteuningswebsite van Norton gaan voor hulp via
telefoon, e-mail, chat of forum.

De optie klik hier verschijnt in het Norton Autofix
-venster wanneer u problemen hebt bij het maken van
een internetverbinding. Via de koppeling klik hier kunt
u een telefoonnummer ophalen om contact op te nemen
met een ondersteuningsvertegenwoordiger.

w De beschikbaarheid van ondersteuning varieert
afhankelijk van de regio. De normale kosten voor
telefoon- en internetverbinding zijn in bepaalde landen
van toepassing.

Telefonische ondersteuning verkrijgen als uw computer
geen internetverbinding heeft

1 Klik in het Norton AntiVirus-hoofdvenster op
Ondersteuning.

2 Klik in het vervolgkeuzemenu Ondersteuning op
Ondersteuning vragen.

3 Volg de aanwijzingen op het scherm.
4 Klik op de koppeling klik hier in het venster Norton

Autofix.
5 Selecteer de regio en vervolgens de locatie onder

Contactnummers voor ondersteuning in het
venster Norton Autofix.
U kunt het telefoonnummer gebruiken om contact op
te nemen met een ondersteuningsvertegenwoordiger.

Telefonische ondersteuning verkrijgen als uw computer
een internetverbinding heeft

1 Klik in het Norton AntiVirus-hoofdvenster op
Ondersteuning.
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2 Klik in het vervolgkeuzemenu Ondersteuning op
Ondersteuning vragen.

3 Klik na de scan van Norton Autofix op de koppeling
Website voor ondersteuning openen.
De webpagina van Norton Support wordt geopend.

4 Klik op de optie Contact opnemen onder aan de
webpagina en volg de instructies op het scherm.

Ondersteuningsbeleid
Het verdient aanbeveling de meest recente versie van
het product te gebruiken, omdat deze versie voorziet in
nieuwe en uitgebreide functies voor betere bescherming
tegen beveiligingsbedreigingen. Help en ondersteuning
voor uw Norton-product kunt u vinden onder de volgende
URL:

www.norton.com/globalsupport

Symantec behoudt zich het recht voor zijn
ondersteuningsbeleid op elk moment zonder
kennisgeving te wijzigen. De nieuwste versie van het
ondersteuningsbeleid vindt u op de volgende URL:

www.symantec.com/supportpolicy

Uw abonnement up-to-date houden
De lengte van de abonnementsperiode verschilt per
Symantec-product. U moet uw abonnement up-to-date
houden voor ononderbroken beveiliging. Als u uw
abonnement niet vernieuwt, kunt u geen updates
ophalen en functioneert de software niet meer.

Wanneer u LiveUpdate vlak voor het einde van uw
abonnementsperiode uitvoert, wordt u gevraagd een
abonnement te nemen tegen betaling van een gering
bedrag. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw
abonnement te vernieuwen.

Wanneer u uw abonnement verlengt, zijn er gedurende
de abonnementsperiode definitie-updates en nieuwe
productupdates beschikbaar. Tijdens deze periode
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kunnen functies worden toegevoegd, gewijzigd of
verwijderd.

U kunt uw abonnement verlengen of meer informatie
lezen via het venster Mijn account in uw Norton
AntiVirus.

Om de verschillende aanbiedingen van Norton te
kennen, gaat u naar
http://us.norton.com/comparison/promo.

Wereldwijde service en ondersteuning
Wereldwijde service en ondersteuningsoplossingen
verschillen per land. Ga naar de volgende website en
selecteer uw taal om contact op te nemen met een van
onze ondersteuningskantoren.

www.norton.com/globalsupport

Bent u een Norton One Premium Member, ga dan naar
de volgende Norton One-ondersteuningswebsite voor
informatie over dit onderwerp:

https://one.norton.com/support

ClubNorton
ClubNorton is hét resourcecentrum voor
internetbeveiliging. Symantec wil graag dat u, als
Norton-klant, veilig, prettig en productief kunt werken
met uw computer. Of u uw computer nu gebruikt om uw
persoonlijke financiën te beheren, online te winkelen of
uw recentste digitale foto's met vrienden en familie te
delen, met ClubNorton verloopt alles vlekkeloos. Het is
ons doel u consequent van de juiste tools en informatie
te voorzien, zodat u altijd up-to-date bent.

Ga voor meer info naar de volgende URL en selecteer
in de vervolgkeuzelijst Een land/regio selecteren uw
land of regio:

www.clubnorton.com

Op de webpagina van ClubNorton vindt u een
artikelbibliotheek die regelmatig wordt bijgewerkt, een
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woordenlijst, de Norton-forums en het Norton Update
Center. De webpagina bevat daarnaast de volgende
handige koppelingen:

1 Symantec Security Check
1 Probleemoplosser voor abonnementen
1 Beveiliging thuis en voor kantoren aan huis
1 Producthandleidingen
1 Productupdates
1 Productbeoordelingen
1 Orderstatus
1 Retourzendingen
1 Kortingen

Verwijderen
U kunt via de optie Software of Programma's en
onderdelen in het Configuratiescherm van Windows
uw Symantec-product van de computer verwijderen.

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u het
product hebt verwijderd. Zorg daarom dat er geen
andere programma's actief zijn terwijl u deze procedure
uitvoert.

Norton AntiVirus verwijderen
U kunt Norton AntiVirus op de volgende manieren
verwijderen:

1 In het Configuratiescherm van Windows.
1 Via het menu Start.
1 Via het Start -scherm van Windows 8.

w U hebt tijdens het verwijderen geen toegang tot de online
Help. Druk daarom het Help-onderwerp Norton AntiVirus
verwijderen af voordat u de verwijdering voortzet.

Als u Norton AntiVirus opnieuw op uw computer wilt
installeren, moet u Norton AntiVirus van de computer
verwijderen. U kunt het product opnieuw installeren met
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behulp van het installatiebestand dat u kunt downloaden
van de Symantec-website of op de cd kunt vinden. Als
u Norton AntiVirus opnieuw wilt installeren, volgt u de
installatieprocedures die in de handleiding worden
beschreven.

Wanneer u Norton AntiVirus verwijdert, wordt gevraagd
of u Norton Identity Safe gratis wilt behouden om veilig
te zoeken en te navigeren op het internet, zelfs nadat
het product is verwijderd. U kunt ervoor kiezen om
Norton Identity Safe met de functies Norton Safe Search
en Norton Safe Web gratis te behouden. Norton Safe
Search toont de beveiligingsstatus van de website en
de Norton-beoordeling voor alle gegenereerde
zoekresultaten. Norton Safe Web analyseert de
veiligheidsniveaus van de websites die u bezoekt en
geeft de websites aan die geen bedreiging vormen.

w U moet met internet zijn verbonden om deze optie te
gebruiken. Norton AntiVirus biedt u niet aan om de
Norton-werkbalk te behouden als u voor uw product een
upgrade naar de nieuwste versie neemt of als u een
ander Norton-product opnieuw installeert.

Norton AntiVirus via het Configuratiescherm van
Windows verwijderen

1 Voer een van de volgende handelingen uit:
1 Klik op de Windows-taakbalk op Start >

Configuratiescherm.
1 Ga in Windows 8 naar Toepassingen en klik

onder Windows-systeem op
Configuratiescherm.
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2 In het Configuratiescherm van Windows voert u
een van de volgende handelingen uit:
1 Dubbelklik in Windows XP op Software.
1 Dubbelklik in Windows Vista op Programma's

en onderdelen.
1 Klik in Windows 7 of Windows 8 opProgramma's

> Programma's en onderdelen.
In Windows 7 en Windows 8 verschijnt de optie
Programma's wanneer u de optie Categorie
selecteert in de vervolgkeuzelijstWeergeven op.

3 Voer in de lijst met momenteel geïnstalleerde
programma's een van de volgende handelingen uit:
1 Klik in Windows XP op Norton AntiVirus en klik

vervolgens op Wijzigen/Verwijderen.
1 Klik in Windows Vista, Windows 7 of Windows 8

op Norton AntiVirus en vervolgens op
Verwijderen/wijzigen.

4 Klik op de opgeroepen pagina onder
Verwijderingsvoorkeuren selecteren op een van
deze opties:

Laat u uw instellingen,
wachtwoorden, en voorkeuren
voor Norton-functies behouden
voordat u Norton AntiVirus
verwijdert.

Selecteer deze optie als u
Norton AntiVirus weer wilt
installeren; of een ander
Norton-product wilt installeren.

Ik ben van plan een
Norton-product opnieuw
te installeren. Behoud
mijn instellingen.

Laat u Norton AntiVirus
helemaal verwijderen, zonder
dat instellingen, wachtwoorden
en voorkeuren behouden
worden.

Verwijder alle
gebruikersgegevens.
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5 Als Norton AntiVirus vraagt of u de Norton-werkbalk
wilt installeren na verwijdering, voert u een van de
volgende handelingen uit:
1 Klik op Behouden en doorgaan om na de

verwijdering de Norton-werkbalk te behouden.
1 Klik op Nee, dank u wel om Norton AntiVirus te

verwijderen zonder de Norton-werkbalk te
behouden.

6 Wilt u Norton AntiVirus verwijderen, dan klikt u op
Volgende.

7 Voer een van de volgende handelingen uit:
1 Klik opNu opnieuw starten (aanbevolen) om de

computer opnieuw te starten.
1 Klik op Later opnieuw starten om de computer

later opnieuw op te starten.
Norton AntiVirus wordt pas volledig verwijderd als u
de computer opnieuw opstart.

Norton AntiVirus verwijderen via het menu Start

1 Klik op de Windows-taakbalk op Start > Alle
programma's >Norton AntiVirus > Installatie van
Norton AntiVirus ongedaan maken.

363Extra oplossingen vinden
Verwijderen



2 Klik op de opgeroepen pagina onder
Verwijderingsvoorkeuren selecteren op een van
deze opties:

Laat u uw instellingen,
wachtwoorden, en voorkeuren
voor Norton-functies behouden
voordat u Norton AntiVirus
verwijdert.

Selecteer deze optie als u
Norton AntiVirus weer wilt
installeren; of een ander
Norton-product wilt installeren.

Ik ben van plan een
Norton-product opnieuw
te installeren. Behoud
mijn instellingen.

Laat u Norton AntiVirus
helemaal verwijderen, zonder
dat instellingen, wachtwoorden
en voorkeuren behouden
worden.

Verwijder alle
gebruikersgegevens.

3 Als Norton AntiVirus vraagt of u de Norton-werkbalk
wilt installeren na verwijdering, voert u een van de
volgende handelingen uit:
1 Klik op Behouden en doorgaan om na de

verwijdering de Norton-werkbalk te behouden.
1 Klik op Overslaan om Norton AntiVirus te

verwijderen zonder de Norton-werkbalk te
behouden.

4 Wilt u Norton AntiVirus verwijderen, dan klikt u op
Volgende.

5 Voer een van de volgende handelingen uit:
1 Klik opNu opnieuw starten (aanbevolen) om de

computer opnieuw te starten.
1 Klik op Later opnieuw starten om de computer

later opnieuw op te starten.
Norton AntiVirus wordt pas volledig verwijderd als u
de computer opnieuw opstart.
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Norton AntiVirus verwijderen vanuit het Start-scherm
in Windows 8

1 Klik op het Start -scherm met de rechtermuisknop
op Norton AntiVirus en klik vervolgens op
Verwijderen.

2 Klik in de lijst met geïnstalleerde programma's op
Norton AntiVirus en klik vervolgens op
Verwijderen/wijzigen.

3 Klik op de opgeroepen pagina onder
Verwijderingsvoorkeuren selecteren op een van
deze opties:

Hiermee blijven uw instellingen,
wachtwoorden, en voorkeuren
voor Norton-functies behouden
voordat u Norton AntiVirus
verwijdert.

Selecteer deze optie als u
Norton AntiVirus weer wilt
installeren; of een ander
Norton-product wilt installeren.

Ik ben van plan een
Norton-product opnieuw
te installeren. Behoud
mijn instellingen.

Laat u Norton AntiVirus
helemaal verwijderen, zonder
dat instellingen, wachtwoorden
en voorkeuren behouden
worden.

Verwijder alle
gebruikersgegevens.

4 Als Norton AntiVirus vraagt of u Norton Identity Safe
wilt installeren na verwijdering, voert u een van de
volgende handelingen uit:
1 Klik op Behouden en doorgaan om na de

verwijdering Norton Identity Safe te behouden.
1 Klik op Nee, dank u wel om Norton AntiVirus te

verwijderen zonder Norton Identity Safe te
behouden.

5 Wilt u Norton AntiVirus verwijderen, dan klikt u op
Volgende.
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6 Voer een van de volgende handelingen uit:
1 Klik op Nu opnieuw starten (aanbevolen) om

uw computer opnieuw te starten.
1 Klik op Later opnieuw starten om de computer

later opnieuw op te starten.
Norton AntiVirus wordt pas volledig verwijderd als u
de computer opnieuw opstart.
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De Norton-producten van Symantec beschermen consumenten tegen traditionele bedreigingen met antivirus, antispam en spywarebescherming. Zij beschermen
ook tegen bots, drive-by-downloads en identiteitsdiefstal, en zijn licht voor de systeembronnen. Symantec biedt ook diensten als online back-ups en afstelling
van pc's, en is een vertrouwde partner voor online veiligheid van gezinnen. Klik op een van de volgende koppelingen voor meer informatie:

Antivirus | Antispam | Spywarebescherming | Online back-up

Copyright © 2013 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. Symantec, Norton en het Norton-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Symantec Corporation en aangesloten ondernemingen in de VS en andere landen. Andere namen kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars
zijn.
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