
Avast® Business Antivirus Pro

Proteção com aprendizado de máquina
As ameaças estão evoluindo constantemente e graças 
ao aprendizado de máquina da Avast e à maior rede de 
detecção de ameaças do mundo, nossa proteção está 
constantemente em evolução, detectando novas ameaças 
rapidamente e mantendo sua segurança.

Módulo Comportamento 
Proteja-se contra as ameaças mais recentes observando 
de perto o comportamento de todos os programas em 
execução e seja capaz de interferir e interromper um 
programa instantaneamente.

Caixa de entrada limpa e segura 
Nosso serviço anti-spam está em funcionamento 
constante para manter sua caixa de entrada limpa, com 
atualizações em tempo real fornecidas através da maior 
rede de sensores do mundo.

Escaneamento Inteligente 
Acelera o processo de escaneamento combinando 
escaneamentos de malware, atualizações de software, 

problemas de rede, novos recursos e problemas de 
desempenho - mostra resultados por itens e oferece 
ferramentas e sugestões de correção.

Servidores seguros 
Proteja seus servidores Sharepoint e Exchange para 
garantir que arquivos malignos não passem ou sejam 
compartilhados.

Exclua arquivos permanentemente 
Os arquivos excluídos podem ser recuperados com 
frequência. Exclua arquivos permanentemente e 
mantenha a privacidade dos seus dados. 

Mantenha softwares de terceiros 
atualizados
Nós observaremos aplicativos comuns de terceiros 
e manteremos eles atualizados para mantê-lo 
protegido.

Protegendo negócios cruciais e dados do cliente contra as ameaças mais recentes enquanto você permanece 
focado em seus negócios.

OS GRANDES BENEFÍCIOS

A proteção mais rápida alimentada pela maior rede de detecção 
de ameaças do mundo
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ANTIVÍRUS

Os antivírus da Avast combinam 
quatro módulos residentes (Módulo 
Arquivos, Módulo Internet, Módulo 
E-mail e Módulo Comportamento) 
para oferecer proteção abrangente 
contra as ameaças atuais.

• MÓDULO ARQUIVOS

Bloqueia ameaças e mantém 
sua empresa em funcionamento. 
O Módulo Arquivos escaneia 
rapidamente arquivos que são 
iniciados em um PC para garantir 
que eles estão livres de malware.

• MÓDULO INTERNET

O Módulo Internet escaneia sites 
HTTP e HTTPS quanto a malware 
e outros perigos, verificando 
até certificados de site, sem 
interromper a sua navegação.

• PROTEÇÃO DE E-MAIL

Libere seus funcionários para 
navegar, pesquisar e enviar e-mails 
com confiança. O Módulo de 
E-mail escaneia e-mails em sua 
caixa de entrada para garantir que 
você está livre de malware.

• MÓDULO COMPORTAMENTO

Fornece monitoramento em 
tempo real de todos os programas 
atualmente em execução 
em seu PC. Se ele notar um 
comportamento fora do normal 
(por exemplo, um PDF tentando 

acessar um link na Internet), ele 
bloqueia a ação de denuncia o 
comportamento a você. 

FIREWALL

Melhor proteção de saída e 
capacidade de configuração 
em comparação com o Firewall 
do Windows. Ele monitora 
silenciosamente todo o tráfego 
usando dados de colaboração em 
massa de nossos 400 milhões de 
usuários globais, para mantê-lo em 
segurança.

ANTI-SPAM

Phishing e outras ameaças 
dependem do e-mail como seu 
método principal de ataque. O 
anti-spam mantém todo o spam 
e e-mails suspeitos longe da sua 
caixa de entrada. Você pode até 
mesmo ajustar o quanto o anti-spam 
é rigoroso no controle do fluxo de 
e-mails para sua caixa de entrada.

ESCANEAMENTO INTELIGENTE

O Escaneamento Inteligente 
combina escaneamentos de 
vírus, atualizações de software, 
problemas de rede, novos recursos 
e problemas de desempenho em um 
único clique.

Uma vez concluído, ele apresenta os 
resultados detalhados e, se existirem 
problemas, as recomendações para 
consertá-los. 

SANDBOX

Quando não tiver certeza sobre um 
arquivo ou aplicativo, execute-o com 
segurança em um espaço virtual 
isolado do resto do seu PC. Não 
haverá risco de roubo de dados 
ou software corrompido. Execute 
facilmente arquivos individuais com 
apenas um clique e continue a 
executá-los pelo tempo que julgar 
adequado. As alterações feitas pelo 
arquivo executável não serão salvas 
depois que o Sandbox for fechado.

VERIFICADOR DE WI-FI

Esse novo recurso escaneia se 
há dispositivos vulneráveis e 
serviços comprometedores nas 
redes e depois permite tratar 
dos problemas de segurança 
informados fornecendo instruções 
de remediação passo a passo. 

REAL SITE 

Malwares podem desviá-lo para 
longe do seu destino desejado, 
como o site do seu banco, para sites 
falsos que são idênticos ao real. 

O Real Site bloqueia o malware 
criptografando o tráfego entre um 
dispositivo protegido pelo Avast e 
nosso servidor de DNS. 

Você pode ficar tranquilo sabendo 
que sempre será conduzido ao 
destino correto.
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PROTEÇÃO

As ameaças atuais estão em constante mutação. Sua proteção precisa ser ampla em cobertura e profunda 
em capacidade. Apenas a Avast tem a vantagem de uma rede de detecção de ameaças alimentada por 400 
milhões de terminais.
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DISCO DE RECUPERAÇÃO

Ajuda você a criar uma versão 
de reinício da sua instalação do 
Avast. Assim, se seu PC se tornar 
tão infectado que não possa nem 
mesmo funcionar corretamente, você 
poderá reiniciar de maneira limpa e 
restaurar o funcionamento.

CYBERCAPTURE

O CyberCapture de propriedade 
da Avast e baseado em nuvem 
identifica, isola e determina, ainda 
mais rapidamente, se arquivos 
desconhecidos são prejudiciais 
analisando os resultados em tempo 

real. O CyberCapture isola arquivos 
desconhecidos de forma segura 
na nuvem para obter um nível de 
análise mais profundo e estabelecer 
automaticamente um canal de 
comunicação de duas vias com o 
Laboratório de Ameaças Avast para 
acelerar a detecção. 

O CyberCapture analisa mais de 
10.000 novos arquivos todos os dias 
para protegê-lo contra as ameaças 
mais recentes.

SEGURANÇA ONLINE DO AVAST

A Segurança online do Avast 
apresenta vários plugins de 

navegador.  Do Not Track 
identifica software de rastreamento 
permitindo ativar, desativar ou criar 
seletivamente uma experiência de 
navegação online privada. 

Cada plugin do navegador também 
contém uma função Anti-phishing 
que bloqueia as páginas baixadas 
caso o Avast detecte sites malignos. 
A função SiteCorrect corrige os 
erros de digitação nas URLs para 
evitar que você visite acidentalmente 
sites que não quer.

ATUALIZADOR DE SOFTWARE

Software e aplicativos 
desatualizados representam 
graves vulnerabilidades a um PC 
e à rede. O Software Updater lista 
todos os programas e aplicativos 
desatualizados no dispositivo e 
permite que você atualize com um 
único e conveniente clique.

DATA SHREDDER

Excluir um arquivo não o remove 
para sempre. O Data Shredder 
criptografa os dados excluídos, 
assim, mesmo se eles forem 
recuperados, ninguém poderá extrair 
o que está escrito neles.

PROTEÇÃO DO EXCHANGE

Escaneia todos os e-mails e filtra 

os e-mails malignos antes que eles 
cheguem até você.

PROTEÇÃO DO SHAREPOINT

Escaneia arquivos antes que eles 
sejam carregados no servidor 
SharePoint para garantir que apenas 
arquivos “limpos” sejam permitidos.
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PROTEÇÃO DE DADOS

MÍNIMO: 

Memória: 256 MB de RAM | Processador: Intel  
Pentium 4 / AMD Athlon 64 | Espaço em disco rígido livre 
(para instalação): 2Gb

RECOMENDADO: 

Resolução mínima da tela: Não menos que 800x600 
pixels

REQUISITOS DO SISTEMA
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Certification:

As soluções de proteção de terminais da Avast Business 
protegem, simplificam e otimizam a experiência de TI para 
empresas de pequeno e médio porte em todo o mundo. 
Como uma unidade de negócios da Avast Software, 
os parceiros de canal e seus clientes finais ganham 
a confiança de trabalhar com uma empresa que está 
posicionada de maneira única no mercado de serviços 
gerenciados e segurança. 

Com mais 400 milhões de pessoas e empresas atendidas, 
cada dispositivo que a Avast protege age como um 
sensor, fornecendo uma visão incomparável do que 
acontece com nossos usuários em todo o mundo, em 
tempo real, através de suas tecnologias conectadas. 
Nossa rede de detecção de ameaças está entre as 
mais avançadas do mundo, usando tecnologias de 
aprendizado de máquina e inteligência artificial para 
detectar e bloquear ameaças em tempo real. Isso nos 
fornece uma visão sem precedentes no ciclo de vida dos 
ataques de segurança cibernética, malwares, phishing, 

ransomware e violações de dados para fornecer a 
proteção mais abrangente contra crimes cibernéticos até 
o momento, além de produtos que são fáceis de comprar, 
integrar e executar com alto desempenho.

As soluções de proteção de terminais da Avast Business 
podem ser gerenciadas na nuvem ou como uma solução 
implantada localmente e inclui uma plataforma de 
monitoramento e gerenciamento remoto de segurança, 
que ajuda as PMEs a proteger sua rede.

A Avast Business é dedicada ao canal e tem um programa 
de parceria abrangente implantado para apoiar parceiros 
com ferramentas e conhecimento para posicionar 
e vender com sucesso os produtos Avast Business, 
proteger com eficácia PMEs e permitir crescimento de 
canal lucrativo. Os parceiros podem acessar serviços de 
nuvem e hospedados para seus clientes finais.  Soluções 
de segurança empresarial implantadas no local também 
podem ser compradas online diretamente pelas PMEs.

SOBRE A AVAST BUSINESS

Avast Business Antivirus é uma 
solução antivírus completa.

Avast Business Antivirus Pro 
inclui todos os recursos da solução 
antivírus, além de recursos de 
proteção de dados adicionais.

Avast Business Antivirus Pro Plus 
inclui todos os recursos da solução 
antivírus, além de mais recursos de 
proteção de dados adicionais e de 
proteção de identidade.

Todas as três soluções podem ser 
usadas independentemente ou com 

gerenciamento central a partir de 
um console de gerenciamento no 
local ou baseado em nuvem. Ambos 
os consoles oferecem implantação, 
gerenciamento e criação de 
relatórios.

SOLUÇÕES DE PROTEÇÕES DE TERMINAIS EMPRESARIAIS DA AVAST

A Avast Business fornece três níveis de proteção de terminais para pequenas e médias empresas. 


