
Mamy dla Ciebie pełną ochronę
bez względu na rodzaj urządzenia.

The Online Security Company™

Devices. Data. People.™

Oprogramowanie AVG® Internet Security Business Edition 2016 zapewnia dodatkowe możliwości, 
udostępniając funkcje ochrony newralgicznych danych firmy i klientów przed najnowszymi zagrożeniami 

i wirusami, ochrony serwerów poczty e -mail i serwerów plików oraz ochrony pracowników online.

  AntiVirus i ochrona przed złośliwym 
oprogramowaniem

  Zapora dla firm
  Ochrona serwerów poczty e -mail
  Ochrona serwerów plików
  Zdalne zarządzanie
  Darmowa pomoc telefoniczna
  Aktualizacje na bieżąco

Nowe funkcje skutecznie chroniące Twoją firmę
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Wymagania systemowe
Minimum: Pamięć RAM: ��� MB pamięci RAM | Procesor: Intel Pentium �.� GHz lub szybsz y | Wolne miejsce na dysku twardym (na potrzeby instalacji): 75 0 MB
Zalecane: Pamięć RAM: ��� MB pamięci RAM | Procesor: Intel Pentium �.� GH z lub szybszy | Wolne miejsce na dysku twardym (na potrzeby ins talacji): 1400 MB

Kompatybilne z
MS SharePoint Services 2.0/3.0
MS SharePoint Server 2003/2007
MS SharePoint Server 2010
MS SharePoint Server 2012
MS Windows Server 2003
MS Windows Server 2003 x64 Edition
MS Windows Server 2003 R2

MS Windows Server 2008
MS Windows Server 2008 x64 Edition
MS Windows Server 2008 R2
MS Windows Server 2012 x64 Edition
MS Windows Small Business Edition
Server 2008/2011 x64 Edition
MS Exchange Server 2003 x86

MS Exchange Server 2007/2010/2013 x64
MS Windows XP ®  (32/64-bitowy, SP3)
MS Windows Vista ®  (32/64-bitowy)
MS Windows ®  7 (32/64-bitowy)
MS Windows ®  8 (32/64-bitowy)
MS Windows ®  10 (32/64-bitowy)

Powstrzymaj 
zagrożenia. Nie 
wstrzymuj działań 
swojej fi rmy
Zachowaj ciągłość 
działania fi rmy dzięki 
wielokrotnie nagradzanemu 
oprogramowaniu AVG 
do ochrony urządzeń 
końcowych. Chroń sieć 
fi rmy przed najnowszymi 
wirusami i zagrożeniami 
pochodzącymi z internetu. 
Zabezpiecza przed przejęciem 
przez hakerów lub złośliwe 

oprogramowanie kontroli 
nad komputerami i laptopami 
w sieciach przewodowych 
i bezprzewodowych.

Zapewnij pracownikom 
bezpieczeństwo 
w internecie za pomocą 
sieciowego antywirusa
Przeglądaj internet, wyszukuj 
informacje i pobieraj pliki bez 
żadnych obaw. Inteligentna 
technologia zabezpieczająca 
sprawdza na bieżąco 
każdą stronę internetową 

i powiadamia, jeśli wykryje 
coś podejrzanego. Strażnik 

 hcigorw ćakinu agamop iF- iW
 iF- iW upętsod wótknup

używanych przez hakerów.

Szybka, przejrzysta 
i bezpieczna 
komunikacja fi rmowa 
dzięki ochronie serwera 

liam- e ytzcop
Wysyłaj wiadomości 
bez obaw o swoje 
bezpieczeństwo oraz usuń 
śmieci ze skrzynki odbiorczej. 

Zmniejsz ryzyko związane 
ze spamem online dzięki 
skanowaniu wykrywającemu 
zainfekowane lub szkodliwe 
załączniki w wiadomościach 
przychodzących.

Zabezpieczenie danych 
klientów przed hakerami 
przy użyciu ochrony 
serwerów plików
Zachowaj opinię zaufanego 
partnera biznesowego, 
dbając o poufność wszystkich 
danych klientów.

Kontrola komputerów 
i serwerów dzięki zdal-
nemu zarządzaniu przy 
użyciu jednej konsoli 
Zdalnie zarządzaj zabezpie-
czeniami stacji roboczych 
oraz oprogramowaniem 
antywirusowym serwera 
w sieci i zachowaj kontrolę, 
gdziekolwiek jesteś. W prosty 
sposób wdrażaj oprogramo-
wanie antywirusowe w sieci 
na komputerach PC, lapto-
pach i serwerach plików oraz 
zarządzaj nim.

Darmowa pomoc 
telefoniczna
Zachowaj spokój, wiedząc, 
że nasi eksperci są zawsze 
na wyciągnięcie ręki.

Inteligentne 
interaktywne alerty
Wykrywa problemy i ostrzega 
o nich, pozwalając łatwo 
podjąć odpowiednie działania 
z poziomu prostego pulpitu 
nawigacyjnego.

Wydajne nowe funkcje oprogramowania
AVG Internet Security Business Edition 2016
Szybsze skanowanie 
dzięki nowemu 
silnikowi skanującemu 
W silniku skanującym w 
wersji 2016 zastosowaliśmy 
najbardziej zaawansowane 
algorytmy, aby skrócić czas 
skanowania i umożliwić 
wydajniejszą i efektywniejszą 
pracę. 

Bezpieczne usuwanie 
za pomocą modułu 
File Shredder 
Wprowadzony w wersji 
2016 moduł File Shredder 
bezpiecznie usuwa 
dane, zapobiegając ich 
przypadkowemu odzyskaniu.

Zabezpieczenie 
najcenniejszych plików 
za pomocą Sejfu danych
Utwórz w systemach szyfrowa-
ne, chronione hasłem dyski wir-
tualne i dodaj kolejną warstwę 
ochrony folderów i plików. 

Ochrona przed najnow-
szym złośliwym opro-
gramowaniem dzięki 
wykrywaniu epidemii
W wersji 2016 wprowadzono 
zaawansowane rozwiązania 
inteligentne, aby dynamicznie 
identyfi kować próbki złośli-
wego oprogramowania, które 
nie zostały jeszcze opisane 
przez zespół AVG ThreatLabs. 

Zabezpieczenie 
przed skutkami 
nieprzemyślanych 
kliknięć dzięki funkcji 
Ochrona Sieci
Usprawniliśmy funkcję 
Ochrona Sieci, wzbogacając 
ją o wykrywanie w chmurze 
w celu szybszego identyfi -
kowania niebezpiecznych 
pobieranych plików. Sprawdza 
ona pliki, które chcesz pobrać, 
aby upewnić się, że są one 
bezpieczne, oraz zapewnia 
ochronę podczas wymiany 
plików za pośrednictwem 
usług MSN, Yahoo! i ICQ.

Nowe i zaktualizowane funkcje programu
AVG Internet Security Business Edition 2016
Silnik skanujący AVG
Sejf danych AVG
AVG File Shredder
Udoskonalona Zapora AVG

erawypS- itnA GVA
tiktooR- itnA GVA

Inteligentne skanowanie AVG
AVG Turbo Scan
Tryb milczący AVG
AVG Identity Protection™

liam- e ytzcop GVA anorhcO
AVG Linkscanner ® dleihS- fruS 

AVG Online Shield
Ochrona AVG dla serwerów 
plików
Ochrona własna AVG
Zdalne zarządzanie AVG
Prosty interfejs użytkownika AVG 
Pomoc techniczna AVG dla 
małych fi rm

xiF- otuA GVA
Automatyczne aktualizacje AVG
Strażnik WiFi AVG

Nowe funkcje są wyróżnione 
pogrubioną czcionką.

Kontakt:
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Business Edition 2016

CORE - Dystrybutor AVG w Polsce
Wolności 109a 
41-500 Chorzów 
biuro@core.com.pl


