
Avast For Business
Avast pro firmy je budoucností firemního zabezpečení: cloudové řešení dostupné pro všechna vaše zařízení (PC, Mac i servery), která jsou 

chráněna před malwarem, spamem, phishingem a hackery kdykoliv a kdekoliv. Intuitivní portál pro správu vám umožňuje přidat, přizpůsobit 

či odstranit zabezpečení v reálném čase a během chvilky - nemusíte být ani IT expert - a vždy budete vědět, jaký je stav zabezpečení vaší 

sítě. Upozornění a reporty jsou generovány automaticky, kdykoliv je potřebujete. A jaká je ta nejlepší zpráva? Je to zdarma.

WEBOVÝ PORTÁL
 
ŘÍZENO Z CLOUDU
Přístup a správa zařízení odkudkoliv.

INTUITIVNÍ DASHBOARD
Získejte rychlý přehled o stavu zabezpečení vaší sítě.

PŘIDÁVEJTE A ODEBÍREJTE ZAŘÍZENÍ PODLE VAŠÍ POTŘEBY
Ujistěte se, že celá vaše síť je neustále chráněna. 

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ
Kdykoliv si můžete zobrazit stav zabezpečení libovolného zařízení.

JEDNODUCHÁ SPRÁVA NASTAVENÍ
Sjednoťte nastavení vašich zařízení napříč sítí pro jednoduchou správu. 

NOTIFIKACE / UPOZORNĚNÍ
Získáte okamžité upozornění na bezpečnostní události v síti.

AKTIVITY NA DÁLKU
Vzdáleně spouštějte cílené testy a nouzové aktualizace. 

INTEGROVANÝ OBCHOD S APLIKACEMI
Pořiďte si dodatečnou ochranu a produkty Avast přímo prostřednictvím webového 
portálu.

INTEGROVANÁ PODPORA
Získejte podporu přímo od našich techniků nebo od ostatních uživatelů programu Avast 
for Business prostřednictvím Avast for Business portálu.

 
 
 
 
 

PRACOVNÍ STANICE (PC/MAC) 

SKENOVÁNÍ HTTPS
Umožňuje skenování HTTPS stránek proti skrytým hrozbám. Můžete vyloučit finanční 
či jiné stránky, na kterých pravidelně provádíte zabezpečené úkony, čímž zajistíte, že 
skenování nezpomalí váš přístup.

ANTIVIRUS A ANTI-MALWARE
O vaši ochranu se stará světově nejoblíbenější antivirový a anti-malwarový systém. 

PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE
Udržují vaše zabezpečení vždy aktuální.

TICHÝ REŽIM
Umožňuje zaměřit se na vaše úkoly bez vyrušování systémem.

BOOT-TIME SCAN (pouze PC)
Detekuje malware, který je skrytý během nabíhání počítače. 

REŽIM UZAMČENÍ (pouze PC)
Povoluje spuštění pouze aplikacím, které jste sami schválili.

ANTI-PHISHING
Upozorní, pokud obsah stránky neodpovídá tomu, co by na ní být mělo. 

BROWSER CLEAN-UP (pouze PC)
Odstraní otravné a nechtěné nástrojové lišty či pluginy z vašeho prohlížeče.

SERVER
 
INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ SOUBOROVÝCH SERVERŮ
Zahrnuje vysoce výkonné skenování, výbornou škálovatelnost a podporu clusterů (i 
v režimu active-active) a nabízí přímou integraci do SharePointu prostřednictvím API 
Microsoftu.

 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY: 

PC: 
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64 bit)
Procesor Pentium 3, 128 MB RAM,
1 GB volného místa na pevném disku
 
MAC:
Mac OS X 10.6.8.x (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 se systémem Intel
 
WINDOWS SERVER:
Windows Server 2003, 2008, 2012/R2
Windows SBS 2011
Microsoft Exchange Server 
2003/2007/2010/2013
Microsoft SharePoint Server 
2003/2007/2010/2013
512 MB RAM
1 GB volného místa na pevném disku

PODPOROVANÉ PROHLÍŽEČE:
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari 
Opera

HLAVNÍ FUNKCE - AVAST FREE BUSINESS SECURITY



FUNKCE AVAST PREMIUM BUSINESS SECURITY AVAST PREMIUM BUSINESS SECURITY

Antivirus & Anti-malware

Čištění prohlížečů

Kontrola během načítání systému

File Server Security

SafeZone

Antispam

Skartovač dat

Firewall

Exchange & Sharepoint Server Protection

POROVNEJTE AVAST FREE BUSINESS SECURITY A AVAST PREMIUM BUSINESS SECURITY:

CERTIFIKACE:

MĚSÍČNÍ ÚČTOVÁNÍ
Pořiďte si dodatečnou ochranu a produkty Avast přímo přes Avast portál. Plaťte pouze 
za produkty a služby, které používáte. Už žádné obnovování licencí - pouze  
jeden účet na konci každého měsíce.

SAFEZONE
Zabezpečí vaše online bankovnictví a další finanční transakce.

SANDBOX
Bezpečné místo pro spuštění podezřelých aplikací, aniž byste ohrozili svůj počítač. 

FIREWALL
Chrání proti útokům hackerů.

 ANTISPAM
Chrání uživatele před spamem a phishingovými emaily. 

SKARTOVAČ DAT
Účinné odstranění nepotřebných dat.

SERVER MICROSOFT EXCHANGE
E-mailový server MS Exchange 2003/2007/2010/2013 je plně podporovaný.

DOPLNĚK PRO SHAREPOINT SERVER.
Úzce spolupracuje se servery SharePoint 2001/2003/2007/2013 prostřednictvím 
vlastního antivirového rozhraní společnosti Microsoft. 

 
DOPLŇKOVÝ PRODUKT - SECURELINE

Zajišťuje anonymní prohlížení na soukromých a veřejných WiFi sítích, 
čímž chrání vaše přístupové údaje, emaily či údaje o kreditní kartě, a 
to prostřednictvím VPN.

 
 
VYZKOUŠENÍ AVAST PRO FIRMY
K těmto základním funkcím můžete vyzkoušet premiové funkce po dobu 14 dní 
zdarma. Rovněž můžete využít 3 denní verzi SecureLine zdarma. 
 
Pro více informací o produktu, prosím navštivte: www.avast.com

PŘIDANÉ FUNKCE V AVAST PREMIUM BUSINESS SECURITY

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