
Avast para empresas
Avast for Business é o futuro da segurança corporativa: a qualquer momento, em qualquer lugar, proteção nas nuvens que cobre todos os 

seus aparelhos (PCs, Macs e até servidores), não importa onde você está, contra malware, spam, phishing, hackers e muito mais. O portal 

intuitivo permite você ajustar ou remover em tempo real a proteção em minutos – sem a necessidade de conhecimentos técnicos de TI 

– e você sempre saberá a situação de segurança da sua rede com alertas e relatórios generados automaticamente de qualquer lugar. E a 

melhor parte? Tudo de graça!

PORTAL WEB
 
DIRETO DAS NUVENS
Acesso e gerenciamento de aparelhos de qualquer lugar

PAINEL INTUITIVO
Acesso rápido à visão geral da situação de segurança da sua rede.

ADICIONA E REMOVE APARELHOS CONFORME SUAS NECESSIDADES
Garante sempre proteção total à sua rede. 

GERENCIAMENTO DE APARELHOS
Verifique a situação de segurança de qualquer aparelho em qualquer lugar.

CONFIGURAÇÃO SIMPLES DE GERENCIAMENTO
Mantém a configuração do seu aparelho consistente em toda sua rede para fácil 
gerenciamento. 

NOTIFICAÇÕES / ALERTAS
Receba notificações imediatas de eventos de segurança em sua rede.

TAREFA REMOTA
Execute escaneamentos específicos e atualizações de emergência remotamente. 

APP STORE E BILLING INTEGRADOS
Compre uma proteção adicional e produtos Avast diretamente através do portal web.

SUPORTE INTEGRADO
Receba suporte direto dos técnicos Avast ou fale com outros usuários de Avast for 
Business via chat.

 
 
 
 
 

WORKSTATION (PC/MAC) 

ESCANEANDO A SEGURANÇA HTTPS
Permite sua solução Avast escanear sites HTTPS em busca de ameaças escondidas. 
Você pode excluir sites de finanças e outros que você faz negócios confidenciais 
regularmente para que o escaneamento não torne o acesso a esses sites lento.

ANTIVIRUS E ANTI-MALWARE
O antivírus e anti-malware mais confiável do mundo ainda melhor para mantê-lo mais 
protegido. 

ATUALIZAÇÕES STREAMING
Mantém sua proteção atualizada o máximo possível.

MODO SILENCIOSO
Permite você focar em trabalhos específicos sem interrupções.

BOOT-TIME SCANS (SOMENTE PC)
Detecta malwares encravados no processo de início do seu computador. 

HARDENED MODE (SOMENTE PC)
Roda somente aplicativos que você autorizou especificamente.

ANTI-PHISHING
Permite você saber quando um site não é o que ele diz ser. 

BROWSER CLEAN-UP (SOMENTE PC)
Deleta barras de ferramentas irritantes e desnecessárias ou plug-ins do seu navegador.

SERVIDORES
 
FILE SERVER PROTECTION INTEGRADO
Inclui verificação de vírus de alto desempenho, escalabilidade superior e suporte a 
agrupamento (mesmo no modo ativo-ativo) e integra-se perfeitamente com o MS 
Sharepoint via interfaces de programação de aplicativos (APIs) de verificação de vírus 
da própria Microsoft.

REQUISITOS DO SISTEMA: 

PC: 
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64 bit)
Processador Pentium 3, 128 MB RAM,
1 GB de espaço livre no disco rígido
 
MAC:
Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard)
Mac OS X 10.7.x (Lion)
Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)
Mac OS X 10.9.x (Mavericks)
Mac OS X 10.10.x (Yosemite)
Mac com processadores Intel
 
SERVIDOR WINDOWS:
Windows Server 2003, 2008, 2012/R2
Windows SBS 2011
Microsoft Exchange Server 
2003/2007/2010/2013
Microsoft SharePoint Server 
2003/2007/2010/2013
512MB RAM
1 GB de espaço livre no disco rígido

SUPORTA OS SEGUINTES NAVEGADORES:
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari 
Opera

PRINCIPAIS RECURSOS - AVAST FREE BUSINESS SECURITY



RECURSOS AVAST FREE BUSINESS SECURITY AVAST PREMIUM BUSINESS SECURITY

Antivírus e Anti-malware

Browser Cleanup

Boot-Time Scan

File Server Security

SafeZone

Antispam

Data Shredder

Firewall

Exchange & Sharepoint Server Protection

COMPARE AVAST FREE BUSINESS SECURITY COM AVAST PREMIUM BUSINESS SECURITY:

CERTIFICAÇÃO:

MENSALMENTE, PAGUE CONFORME VOCÊ USA
Compre proteção adicional e produtos Avast diretamente através do portal web. 
Pague somente pelos produtos e serviços que você usa. Esqueça renovação de 
licenças – somente uma única fatura no final de cada mês.

SAFEZONE
Protege seu internet banking e outras transações financeiras.

SANDBOX
Um lugar seguro para rodar aplicativos suspeitos sem arriscar seu computador. 

FIREWALL
Protege contra ataques de hackers.

ANTISPAM
Impede usuários de serem pegos em scans ou e-mails de phishing. 

DATA SHREDDER
Destruição de dados de nível militar.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER
Microsoft Exchange 2003/2007/2010/2013 e-mail server totalmente suportado.

SHAREPOINT SERVER PLUGIN
Integra-se perfeitamente aos servidores SharePoint 2001/2003/2007/2013 através 
das interfaces de antivírus da própria Microsoft. 

 
PRODUTO ADICIONAL – SECURELINE

Garante navegação anônima em redes de Wi-Fi pública e privada 
para proteger logins, e-mails e detalhes de cartão de crédito com 
um VPN fácil de usar.

 
 
AVALIANDO AVAST FOR BUSINESS
Além do serviço básico, você pode experimentar os recursos do Avast for Business 
premium por 14 dias sem nenhum custo.  Você pode ainda acessar grátis por 3 dias o 
SecureLine. 
 
Para ver todos os detalhes dos produtos, por favor visite: www.avast.com

RECURSOS ADICIONAIS DO AVAST PREMIUM BUSINESS SECURITY

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

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