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Testresultaten AVG-Comparatives
Het belangrijkste van securitysoftware is natuurlijk hoe het 

programma virussen, trojans, spyware enzovoort opspoort en 

verwijdert. Om dit grondig te kunnen nagaan hebben we de hulp 

ingeschakeld van AV-Comparatives, een Duits bedrijf gespeciali-

seerd in het testen van securitysoftware. Iedere maand publiceert 

AV-Comparatives een ‘retrospective/proactive test’, waarbij middels 

een steekproef gekeken wordt hoe de software in staat is nieuwe 

en bestaande geïnfecteerde bestanden op te sporen en verwijderen. 

Bij het testen worden er iedere maand enkele honderden nieuwe (en 

oude) virussen door de scanengine gehaald. Het percentage geeft 

aan hoe veel van deze virussen gevonden werden door de virus-

scanner. Hoe hoger, hoe beter. De scoreresultaten laten zien dat 

ieder product een hoog percentage aan schadelijke data opspoort en 

verwijdert, gelukkig maar. De onderlinge verschillen komen vaak op 

tienden van procenten uit.

 Omdat het om een steekproef gaat en het wereldje van internetbe-

dreigingen erg dynamisch is, hebben we de resultaten van een perio-

de van vier maanden bekeken, en daar het gemiddelde van genomen. 

We willen wel benadrukken dat de behaalde resultaten geen garantie 

zijn dat de scanengine goed blijft scoren in de toekomst.

 Helaas worden in de test niet alle beveiligingspakketten meegeno-

men die wij aan bod hebben laten komen. BullGuard, E-Scan, McAfee 

en ZoneAlarm ontbreken.

Conclusie
Er kan geen twijfel bestaan over welke securitysoftware als beste 

uit de bus komt. Symantecs Norton Internet Security scoort in zowel 

onze test als in de enginetest het beste. De suite bevat veel func-

ties, is lichtgewicht en voert zijn taken goed uit. Het is geen grote 

verrassing, aangezien de vorige versie van de software ons ook 

prima beviel. Het moest vorig jaar alleen Trend Micro en G Data voor 

zich dulden. Deze twee zijn ons overigens in deze test ook erg goed 

bevallen en ze zijn tevens gunstig geprijsd. Daarmee verdient G Data 

onze Redactie TIP-award. Beide suites zijn overigens snel, duidelijk 

en scoren prima wat betreft detectie. Ook F-Secure en Avira vallen 

ons op een positieve manier op, vooral omdat ze bij de enginetest 

goede resultaten behalen.

 Minder enthousiast zijn we over ZoneAlarm en Norman, waarbij de 

laatstgenoemde ook in de enginetest de concurrentie met meerdere 

procenten voor zich moet laten. De nieuwste versies laten te weinig 

progressie zien en laten vooral punten liggen wat betreft gebruiks-

vriendelijkheid.<

Leverancier Symantec G Data Trend Micro F-Secure Avira Kaspersky Panda avast! BitDefender ESET BullGuard McAfee AVG eScan Norman ZoneAlarm

Titel Norton internet 
Security

InternetSecurity Titanium Internet 
Security

Internet Security Premium Security 
Suite

Internet Security Internet Security Internet Security Internet Security Smart Security Internet Security Internet Security Internet Security Internet Security 
Suite

Security Suite Internet Security

Versie 2011 2011 2011 2011 10 2011 2011 5.0 2011 4.2 10 2011 2011 11 8.0 9.0

Oordeel  

AV-Comparatives 0,989 0,977 0,959 0,989 0,987 0,983 0,967 0,964 0,952 0,961 - - 0,971 - 0,900 -

Prijs en licentie

Prijs (incl. btw)  € 74,99  € 49,95  € 49,95  € 59,95  € 60,15  € 69,95  € 69,95  € 59,95  € 39,95  € 81,47  € 59,95  € 74,95  € 84,80  € 36,09  € 43,96  € 54,95 

Aantal pc’s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Jaren updates 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Prijs pc/jaar  € 25,00  € 16,65  € 16,65  € 19,98  € 20,05  € 23,32  € 23,32  € 19,98  € 13,32  € 27,16  € 19,98  € 24,98  € 14,13  € 12,03  € 14,65  € 18,32 

Functionaliteiten

Antivirus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mailscan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Antispyware ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Antispam ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Firewall ✓ ✓ - 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Overige functies Br/Od/Ot/Pb Od/Ot Ot Br/Od/Ot Bk/Od/Ot/S Od/Ot/V Br/Od/Ot/Pb V Ot Ob Ot/Ob Br/Od/S Od/Ot/Usb Ot Br/Ot/Pb

Taal

Nederlandstalig ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓ -

Prestaties

Aantal processen 2 8 7 6 4 2 6 3 4 4 6 3 3 2 18 2

Geheugengebruik (MB) 77 245 93 112 106 89 508 41 229 103 170 359 51 28 221 681

On demand scan 2GB in sec 260 137 286 450 281 148 372 201 95 141 220 820 459 210 1303 586

1 Helpfunctie Engelstalig, 2 Rommelige vertaling, 3 Versterkt de Windows Firewall

Br = Browserbalk-integratie, Bk = Backupsoftware, Od = Opstartdisk, Ot = Ouderlijk toezicht, Pb = Privacybescherming, Enc = Encryptie, Usb = usb-blokkering, V = Sandboxing/Virtualisatie, 
S = Systeemutilitiesm, Ob = Online back-up

>Specificaties

Trend Micro Titanium Internet Security 
2011
Trend Micro was de verrassing van onze vorige test, 

toen het een product maakte dat met weinig gebrui-

kersingrepen zijn werk doet. In 2011 gaat men nog een 

stap verder en doet de interface het product bijna tekort: 

versie 2011 heeft slechts een klein venster met enkel 

statusinformatie. Alle configuratieopties zitten achter 

een knop die met een wachtwoord beveiligd kan worden. 

Als enige product in deze test kiest Trend Micro ervoor de 

Windows Firewall te handhaven en, door toevoeging van 

eigen technieken, slimmer te maken. Omdat de Windows 

Firewall prima voldoet is deze keuze zeker te rechtvaardi-

gen, al heeft dit wel als nadeel dat wie de firewallregels 

wil aanpassen nu is aangewezen op de niet zo gebruiks-

vriendelijke interface die Microsoft daarvoor biedt.

ZoneAlarm Internet Security 2011
De afgelopen edities van ZoneAlarm laten weinig 

ontwikkeling zien. En hoewel Check Point een nieuwe 

versie voor maart 2011 heeft aangekondigd is er weinig 

aanleiding om te denken dat die de vernieuwing brengt 

waar dit product broodnodig op zit te wachten. Nadelen: 

het is Engelstalig, er zit geen samenhang tussen de 

veelal van andere bedrijven gelicenseerde onderdelen, 

het is zeker niet de gemakkelijkste om te configureren en 

de interface is niet erg overzichtelijk. Weinig reden dus 

om dit product te kiezen boven een van de andere uit 

de test. Functionaliteit genoeg, maar met geen enkele 

meerwaarde. Het ouderlijk toezicht ondersteunt maar 

één niveau voor alle gebruikers. En hoewel de firewall 

lang het bestaansrecht van ZoneAlarm was, heeft deze 

nu niets meer wat een andere firewall niet ook heeft. 

>trend micro 
Titanium Internet Security 2011

Prijs € 49,95 (voor 3 pc met 
1 jaar updates)
Taal Nederlandstalig
Systeemeisen Windows XP 
(SP2)/Vista/7 (32 en 64 
bit), 300 MB harde-schijf-
ruimte, 512 MB RAM
Website www.trendmicro.nl

 Pluspunten
•	 Rustige interface
•	 Ouderlijk toezicht
•	 Versterkt Windows Firewall

 Minpunten
•	 Geen eigen firewall
•	 Weinig extra functies

>Zonealarm 
Internet Security 2011

Prijs € 54,95 (voor 3 pc met 
1 jaar updates)
Taal Engelstalig
Systeemeisen Windows XP 
(SP2)/Vista/7 (32 en 64 
bit), 250 MB harde-schijf-
ruimte, 1 GB RAM (XP) 2 GB 
RAM (Vista/7)
Website www.zonealarm.com

 Pluspunten
•	 Uitgebreide functionaliteit

 Minpunten
•	 Niet gebruiksvriendelijk
•	 Losse onderdelen niet 

geïntegreerd
•	 Engelstalig
•	 Ouderlijk toezicht één niveau

 De interface 
van Trend 
Micro Inter-
net Security 
maakt wel erg 
weinig indruk.

 Het start-
scherm van 
ZoneAlarm 
Internet Se-
curity 2011 is 
druk maar nog 
wel overzich-
telijk.


