
Principais características - Avast Email 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!  Programa antIvírus e antIsPyware 

Nosso motor de verificação premiado protege contra vírus, spywares 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!  antIsPam

Antispam para servidores Microsoft Exchange 2007/2010/2013 com o SP mais 

recente.
 

melhorado!  módulo 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 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 scrIPt

Detecta scripts maliciosos ocultos nas páginas da internet e impede-os de 

roubar dados e potencialmente danificar o seu computador.

requIsItos do sIstema:

Windows 2012/2008/R2, 2003 server

Windows SBS 2011

256/512 MB RAM

360 MB de espaço livre em disco 

Microsoft Exchange server 

2003/2007/2010/2013

Avast Email Server Security 
Avast Email Server Security fornece proteção vital para os servidores de caixa de correio da sua empresa (incluindo Microsoft 
Exchange Server). Atualizações de streaming baseadas na nuvem ajudam a proteger os seus dados até das novas ameaças de 
vírus „zero-day“. Licenças podem ser compradas por servidor (em vez de por caixa de correio), para maior conveniência.

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 P2P/módulo mensagens

Verifica arquivos baixados via programas P2P e durante o uso de 

programas de mensagens instantâneas ou “chat”.

otImIzação do escaneamento em várIos segmentos

Permite a divisão de arquivos grandes entre os processadores, o 

que acelera o processo de escaneamento nas CPUs com múltiplos 

processadores, fazendo com que o Avast seja executado mais 

rapidamente.

emulador de códIgo

Utiliza tradução dinâmica (um método muito mais rápido do que a 

emulação tradicional) para descompactação genérica, e dentro do 

mecanismo de análise heurística.

bloqueador sImPles de anexos

Bloqueia anexos com base na extensão do arquivo.

exchange Plug-In

Para integração perfeita com o Exchange server.

oPção de escaneamento de vírus em segundo Plano

Escaneia sem impedir as operações reais do servidor.

gerencIador de notIfIcação

Embutido no programa e personalizável para facilitar sua carga de 

trabalho.

Para saber mais detalhes dos produtos, visite: www.avast.com

certIfIcação:

Parceiro local Avast:

AVAST Software s.r.o. 
 
www.avast.com 
twitter.com/avast_antivirus 
facebook.com/avast

Avast é uma marca registada da AVAST Software s.r.o. Todas as outras marcas 
e produtos são marcas registradas dos seus respectivos proprietários.

Copyright © 2016 AVAST Software s.r.o. Todas as informações sobre o produto 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


