
Avast Pro Antivirus 2015
Avast Pro Antivirus 2015 poskytuje základní ochranu spolu s pokročilou ochranou proti DNS útokům a prostorem pro testování podezřelých souborů. 

Základem je nejoblíbenější zabezpečení na světě, ke kterému jsme přidali vůbec první scanner domácí sítě. Dále vás chráníme proti DNS útokům 

a zajistíme tak, že vždy navštěvujete tu správnou stránku. S tímto programem získáváte i SafeZone - bezpečné místo pro bankovnictví 

a placení účtů online - a testovací prostředí Sandbox, kde můžete jednoduše kontrolovat a spouštět podezřelé aplikace a soubory.

JEDINEČNÉ FUNKCE

novinka! ZABEZPEČENÍ DOMÁCÍ SÍTĚ
Ve verzi 2015 jsme přidali do všech produktů Avast unikátní funkci - Zabezpečení 
domácí sítě Jedním kliknutím můžete otestovat vaši domácí síť, zjistit potenciální 
bezpečnostní hrozby a ochránit tím váš router a síť. Je to další způsob, 
jak vylepšit zabezpečení vaší domácnosti.

novinka! SKENOVÁNÍ HTTPS
Nové vylepšení naší technologie WebShield umožní nalézt malware a další hrozby 
dokonce i na stránkách zabezpečených protokolem HTTPS. Můžete povolit stránky 
a certifi káty vaší banky, takže kontrola nezpomalí jejich načítání.

vylepšení!  ČIŠTĚNÍ PROHLÍŽEČŮ
Panely nástrojů a programy pro změnu nastavení vyhledávání jsou nejen nepříjemné, 
ale i nebezpečné. Sbírají osobní informace a posílají je vydavatelům reklamy nebo 
komukoli, kdo je za ně ochotný zaplatit. Avast Čištění prohlížečů odstraní z vašeho 
prohlížeče všechny otravné nástrojové lišty a umožní vám zvolit si vlastní nastavení.

novinka! OCHRANA DNS
Jedním z největších rizik, kterým lidé čelí na jakékoli síti Wi-Fi, je DNS útok. 
Tento malware vás přesměruje ze stránky, kterou chcete navštívit, na takovou, 
která vypadá úplně stejně. Přihlásíte se jako obvykle k vašim oblíbeným stránkám 
a záškodný program zachytí vaše uživatelské jméno a heslo. Vyřešili jsme tento 
problém šifrováním komunikace mezi chráněným PC a serverem DNS. 
Díky tomu se vždy dostanete tam, kam opravdu chcete.

LEPŠÍ OCHRANA

jedinečný! 200 MILIONŮ+ 
Stále více lidí po celém světě důvěřuje produktům Avast. To je více než kterékoli jiné 
společnosti. Nabízíme lepší zabezpečení pro všechny. Řešení je jednoduché: Získáváme 
a dokážeme analyzovat více dat od našich uživatelů. Proto patří naše ochrana mezi 
nejlepší.

vylepšení! ANTIVIRUS A ANTI-MALWARE
Pokračujeme ve zdokonalování nejoblíbenějšího antiviru a anti-malware systému, 
abychom vám zajistili bezpečnost. Vydáváme drobné bezpečnostní aktualizace velikosti 
textové zprávy, což nám umožňuje distribuovat je několikrát do hodiny, 
a tím udržet virovou databázi neustále aktuální.

vylepšení! SAFEZONE
SafeZone je bezpečné, izolované místo, kde můžete provádět vaše bankovní operace, 
nakupovat a platit účty. Běží ve virtuálním zařízení, takže malware nemůže zachycovat 
stisky kláves nebo kopírovat to, co píšete. Můžete označit vaše oblíbené bankovní, 
nákupní či fi nanční stránky, takže SafeZone se automaticky spustí při jejich návštěvě. 
SafeZone automaticky aktivuje SecureDNS, která zajistí, že vstupujete na správné 
stránky.

vylepšení! SANDBOX
Občas si stáhnete nějaký soubor, u kterého si nejste jisti jeho bezpečností. V těchto 
případech Avast Sandbox umožní spustit tuto aplikaci (shlédnout video či prohlédnout 
stránku) v bezpečném virtuálním prostředí, které je izolované od zbytku počítače. 
Pokud je vše bezpečné, program umožní přesunutí souboru do počítače; pokud ne, 
počítač je ochráněn.

VĚTŠÍ POHODLÍ

novinka! CELKOVÝ TEST
Jediným kliknutím můžete skenovat počítač a zjistit, zda jej neohrožují nějaké škodlivé 
soubory, zda je potřeba aktualizovat software, bezpečnost vaší domácí sítě a operační 
status počítače. Stačí jediný test a zjistíte, jak je na tom vaše PC, router a další 
vybavení.

vylepšení! SOFTWARE UPDATER
Hackeři s oblibou zneužívají starý software, do kterého mohou snadno proniknout. 
Je to v současnosti jedna z největších slabin v zabezpečení u většiny lidí. 
Funkce Software Updater vás upozorní na nové opravy nebo aktualizace 
nejdůležitějších programů, které právě používáte.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

PC:
Procesor Pentium 3, 128 MB RAM,
1 GB volného místa na pevném disku
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 
(32/64 bit)

HLAVNÍ FUNKCE - AVAST PRO ANTIVIRUS

Avast 2015 získal certifi kát kompatibility 
s Windows 8 a 8.1.

WINDOWS 8 CERTIFIED
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POROVNÁNÍ S NAŠIMI DALŠÍMI PRODUKTY PRO DOMÁCNOST:

MÍSTNÍ AVAST PARTNER

OPRÁVNĚNÍ:

DALŠÍ FUNKCE

vylepšení! INTEGRACE S PORTÁLEM MY AVAST
Spravujte všechna zařízení připojená k účtu My Avast přímo v konzoli programu Avast. 
Zde můžete přidávat nová zařízení, rozšiřovat jejich funkcionalitu nebo kontrolovat 
stav všech připojených zařízení. Také získáváte body za používání produktů Avast 
a doporučení produktů svým přátelům.

PODPORA PŘES EMAIL
Naše bezplatná emailová podpora je k dispozici v produktech Pro Antivirus 
a Avast Internet Security. Pošlete nám své dotazy a my se vám ozveme s řešením, 
jak nejrychleji to bude možné. Můžete také využít naše stránky podpory a odpověď 
nalézt v sekci často kladených dotazů nebo na diskuzním fóru, kde vám naši odborníci 
zdarma odpoví. Pokud jste stále nenalezli řešení problému nebo se chcete přímo 
někoho zeptat, můžete využít placenou telefonickou podporu, kde vám naši experti 
zaručeně poradí.

Pro více informací o produktu, prosím, navštivte: www.avast.com

AVAST Software s.r.o. 
Trianon Offi  ce Building
Budějovická 1518/13a 
140 00 Praha 4
Česká Republika 
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twitter
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+420 274 005 666 
+420 274 005 889
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast
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