
Principais características  – avast! File Server Security
novo!  INTERFACE DO USUÁRIO (UI)

A UI do avast! foi reprojetada para acompanhar os estilos de navegação 

modernos. 
 

novo!  ASSISTÊNCIA REMOTA

O recurso de Assistência Remota permite que os usuários avast! se conectem e 

compartilhem desktops com os outros. Isto pode ser útil para o suporte técnico, 

bem como para fins administrativos em geral.
 

melhorado!  ANTIVIRUS AND ANTI-SPYWARE ENGINE 

Nosso motor de verificação premiado protege contra vírus, spyware e outros agentes 

maliciosos, agora com um novo algoritmo, baseado na aprendizagem de máquina, que 

pode processar dados de vírus novos em milissegundos, em vez de horas.

melhorado!  STREAMING, ATUALIZAÇÕES DAS BASES DE DADOS DE VÍRUS 

TRANSMITIDAS EM TEMPO REAL

Cada assinatura de vírus é enviada para você em tempo real pela conexão com 

a ‘nuvem’ do Laboratório de vírus da avast!, e você não precisa esperar pelas 

atualizações tradicionais de base de dados. Sua base de dados será atualizada 

continuamente com as definições mais recentes.

melhorado!  SISTEMA DE REPUTAÇÃO DE ARQUIVOS

Agora com mais de um bilhão de arquivos únicos em nossa nuvem, o avast! 

FileRep avisa se um arquivo é seguro antes de você abrí-lo, baseando-se em 

parte no número de pessoas que possuem este arquivo e em quão recente ele 

é. A tecnologia também é utilizada internamente para ajudar ao programa na 

verificação a tomar decisões mais inteligentes.
 

PROTEÇÃO ANTIROOTKIT EM TEMPO REAL

Impede malware oculto (rootkits) que, quando carregado pelo sistema 

operacional do computador, fica invisível aos mecanismos de verificação normais.

melhorado!  MÓDULO DE COMPORTAMENTO

Nosso Módulo Comportamento agora usa uma lógica mais sofisticada para 

determinar – com mais precisão – se algum processo em execução está exibindo um 

comportamento inesperado.

MÓDULO ARQUIVOS

Verificações de vírus em tempo real de arquivos abertos/executados.

REQUISITOS DO SISTEMA:

Windows 2012/2008/R2, 2003 server

Windows SBS 2011

256/512 MB RAM

360 MB de espaço livre em disco 

Microsoft SharePoint server 

2003/2007/2010/2013

avast! File Server Security 
O avast! File Server Security é uma solução de segurança para servidores stand-alone e de alto desempenho, que escaneia 
todo o tráfego que os seus servidores podem processar, para o proteger contra infecções. Com características rápidas, 
baseadas na nuvem, como streaming de atualizações e avisos de reputação de arquivos, ele ajuda a proteger e acelerar o 
fluxo de dados dentro de sua organização.

NOME DO PRODUTO Gerenciado Antivírus Anti-
Spyware Sandbox Auto- 

Sandbox SafeZone WebRep Antispam Firewall Exchange Share-
point

Servidor de 
Arquivos

SBS 
Server

avast! Endpoint Protection � � � � � � �

avast! Endpoint Protection Plus � � � � � � � � �

avast! Endpoint Protection Suite � � � � � � � � � �

avast! Endpoint Protection Suite Plus � � � � � � � � � � � � �

avast! File Server Security � � � � � � �

avast! Email Server Security � � � � � � �



MÓDULO EMAIL

Executa uma verificação de todos os emails recebidos/enviados em 

busca de software mal-intencionado (um plug-in especial é utilizado 

para o MS Outlook).

MÓDULO INTERNET

Executa uma verificação de todas as páginas visitadas na internet, 

arquivos baixados e scripts do Java. Graças ao recurso de verificação 

inteligente, o Módulo Internet não deixa o seu navegador lento.

MÓDULO P2P/MÓDULO MENSAGENS

Verifica arquivos baixados via programas P2P e durante o uso de 

programas de mensagens instantâneas ou “chat”.

MÓDULO SCRIPT

Detecta scripts maliciosos ocultos nas páginas da internet e impede-

os de roubar dados e potencialmente danificar o seu computador.

SHARE POINT SERVER PLUGIN

Integra-se perfeitamente com os servidores SharePoint 

2003/2007/2010/2013 através da interfaces AV da própria Microsoft.
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