
avast! Pro Antivirus
avast! Pro Antivirus 2014 přináší nové technologie, které vás chrání před novými typy malware. Přidali jsme anti-phishing ochranu 
pro všechny rozšířené prohlížeče. Také jsme zvýšili ochranu vašeho soukromí pomocí funkce Do Not Track. Systém včasného varování 
(CommunityIQ), který používá při skenování v cloudu prvky umělé inteligence a nová technologie DynaGen, vás ochrání před novými 
virovými hrozbami. Obsahuje stejné funkce jako avast! Internet Security 2014, kromě nástrojů firewall a antispam.

Rychlejší
vylepšení!  Vyšší Výkon
Optimalizované antivirové jádro testuje EXE soubory až dvakrát rychleji a při prohledávání 
textového obsahu (např. internetových stránek a dokumentů) je dokonce až 10 krát rychlejší.

vylepšení!  neUstálá aktUalizace ViRoVé Databáze
Denně program stahuje více než 250 drobných aktualizací virové databáze, které pomáhají 
chránit vaše data i před novými virovými hrozbami.

vylepšení!  instalace
Téměř o polovinu jsme zmenšili velikost instalačního souboru, takže stažení a instalace 
avast! produktů probíhá výrazně rychleji. Také jsme zjednodušili instalační proces - stačí 
pouze jedno kliknutí. Online instalátor zaručí, že budete vždy instalovat aktuální verzi, 
takže po instalaci již nemusíte stahovat žádné další aktualizace programu.

ÚspoRnější
novinka!  noVé UžiVatelské RozhRaní (Ui)
Na základě ohlasů našich uživatelů jsme vylepšili uživatelské rozhraní antiviru. Zjednodušili 
jsme navigaci a přesunuli jsme všechna důležitá nastavení antiviru na jedno místo.

vylepšení!  ochRanné štíty
Ve verzi 2014 jsme zredukovali počet ochranných štítů na tři – souborový štít, webový 
štít a e-mailový štít. Webový štít obsahuje funkcionalitu síťového štítu a skriptového štítu, 
zatímco souborový štít se postará o ochranu vaší online komunikace (IM chat a sdílení 
souborů P2P). Snížení počtu ochranných štítů pomáhá uživatelům snáze ovládat důležité 
funkce a zjednodušuje způsob komunikace napříč všemi síťovými vrstvami.

efektiVnější
vylepšení!  safezone
Díky nové verzi Chromium vypadá prohlížeč SafeZone mnohem lépe a snadněji se s ním 
pracuje. Také jsme přidali možnost nastavit si seznam stránek (např. stránky vaší banky 
nebo oblíbených obchodů), které se budou automaticky spouštět v prostředí SafeZone.

novinka!  anonymní a bezpečné pRohlížení inteRnetU
Upravili jsme funkci Do Not Track tak, aby blokovala sledovací mechanizmy na webových 
stránkách, které nedodržují smluvený standard Do Not Track. Blokujeme tedy snahy 
společností skrytě sledovat vaše aktivity na internetu a sbírat vaše osobní informace. 
Díky tomu můžete snadno zablokovat cílené reklamy, které vás pronásledují na mnoha 
webových stránkách. Nové, jednoduché rozhraní ukáže přítomnost malwaru na webové 
stránce a tím vás chrání před podvodnými stránkami. Snadno můžete také vidět,  
jak jiní uživatelé hodnotí vámi navštívené stránky. Stejným způsobem můžete tyto 
stránky ohodnotit (přidat palec nahoru nebo palec dolů).

novinka!  skenoVání V cloUDU 
Vylepšili jsme algoritmus pro skenování v cloudu a analýzu podezřelých souborů 
zaslaných našimi uživateli. Obsahuje nový, optimalizovaný mechanizmus pro sběr dat 
z našich senzorů. Nyní soubory prochází několika úrovněmi detekce, kde se zkoumají 
podezřelé části kódu, chování nebo instrukce. Nový algoritmus využívá technologii umělé 
inteligence. Při analýzách škodlivých kódů se učí rozpoznat podezřelé chování a těchto 
znalostí využívá při detekci nových virů. 

novinka!  DeepscReen
Nová technologie DeepScreen umožní antiviru avast! 2014 provádět inteligentnější 
rozhodnutí při kontrole nových nebo neznámých souborů. Funkce DeepScreen, dříve 
AutoSandbox, byla doplněna o nové technologie např. dynamický překlad binárního kódu 
a DynaGen. DynaGen díky prvkům umělé inteligence dynamicky generuje popisy chování 
škodlivých kódů.

NOVINky - AVAST! PrO ANTIVIrUS

systémoVé požaDaVky:

pc: 
Procesor Pentium 3, 128 MB rAM,  
750 MB volného místa na disku 
Microsoft Windows XP SP2/ Vista/ 7/ 8/ 8.1 
(32/64 bit)



Vlastnosti aVast! fRee  
antiViRUs

aVast! pRo  
antiViRUs

aVast! inteRnet  
secURity aVast! pRemieR

Antivirové jádro

Čištění prohlížečů

Software Updater*

Zásuvné moduly pro online bezpečnost**

Záchranný disk

Režim uzamčení

avast! SafeZone

Firewall

Antispam

AccessAnywhere

Skartovač dat

POrOVNáNí S NAšIMI DAlšíMI PrODUkTy PrO DOMáCNOST:

ceRtifikace:

novinka!  Režim Uzamčení (whitelisting)
režim uzamčení programu zabrání spuštění programů s nízkým hodnocením (mírný 
režim), nebo povolí spustit pouze důvěryhodné programy (agresivní režim). Vše funguje  
automaticky, bez zásahu uživatele. režim lze zapnout v menu Nastavení,  
v záložce Antivirus. 

Další fUnkce
novinka!  záchRanný Disk 
avast! 2014 umožní uložit vaši instalaci programu avast! na USB, CD nebo DVD disk.  
Tento disk využijete například při obnově funkcí infikovaného PC.

vylepšení!  integRace s aVast Účtem
Spravujte všechna zařízení ve svém avast! účtu přímo z programu avast! 2014.  
Váš avast! účet je nyní dokonale integrován do uživatelského rozhraní antiviru,  
takže můžete snadněji spravovat všechna svá avast! zařízení.
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P A R T N E R

místní aVast! paRtneR

avast software s.r.o. 
trianon office building
budějovická 1518/13a 
140 00 praha 4
czech republic 

telefon 
fax

web
twitter

facebook

+420 274 005 666 
+420 274 005 889
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast

avast! je registrovaná obchodní známka společnosti AVAST Software 
s.r.o.  Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou ochrannými 
známkami jejich příslušných vlastníků. 
Copyright © 2014 AVAST Software s.r.o. Všechny informace  
o produktech se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

25 let 
na tRhU,  

nejdůvěryhodnější  
bezpečnostní software  
na světě - nyní chrání  

téměř 200 milionů pc,  
mac a android zařízení.

*manuální mód v avast! Free Antivirus | automatický mód v avast! Pro Antivirus/avast! Internet Security | tichý mód v avast! Premier **funkce Antiphishing, Do Not Track a Site Correct

kompatibilní s winDows 8.1


