Data sheet

Avast® Business Antivirus
Zaawansowana ochrona antywirusowa bazująca
na największej na świecie sieci wykrywania zagrożeń

NAJLEPSZE FUNKCJE ZABEZPIECZAJĄCE
Pewność, że poufne informacje ﬁrmowe oraz dane klientów są chronione przed najnowszymi zagrożeniami,
umożliwia skupienie się na prowadzeniu ﬁrmy.

Systemy zabezpieczające uczące się
maszynowo
Zagrożenia cały czas się zmieniają i pojawiają nowe,
ale stosowane w produktach Avast algorytmy uczenia
maszynowego i największa na świecie sieć wykrywania
zagrożeń, umożliwiają natychmiastową reakcję
na zagrożenie i zapewnienie najlepszej ochrony.

Monitorowanie zachowań
Funkcja Monitorowanie zachowań monitoruje działanie
wszystkich programów i w przypadku wykrycia
jakiegokolwiek podejrzanego zachowania natychmiast
wstrzymuje działanie programu.

Ochrona poczty e-mail
Nasza osłona antyspamowa jest zawsze aktywna, chroni
skrzynkę pocztową przed niechcianymi i niebezpiecznymi
wiadomościami, na bieżąco analizując potencjalne
zagrożenia poprzez największą na świecie sieć
wykrywania zagrożeń.

Skan całościowy
Funkcja Skan całościowy przyspiesza cały proces
skanowania komputera poprzez połączenie skanowania
antywirusowego, sprawdzania aktualizacji oprogramowania,
bezpieczeństwa sieci i wydajności – następnie prezentuje
poszczególne wyniki z sugestiami i narzędziami
do ewentualnego usunięcia usterek.

OCHRONA
Codziennie pojawiają się nowe zagrożenia. Potrzebujesz ochrony o dużym zasięgu i ogromnych możliwościach.
Tylko Avast dysponuje globalną siecią ponad 400 milionów urządzeń końcowych, które pomagają stale
identyﬁkować najnowsze zagrożenia szybciej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie.
ANTYWIRUS
Antywirus Avast ma cztery narzędzia
zapewniające najlepszą ochronę
w czasie rzeczywistym: Osłona plików,
Osłona WWW, Ochrona poczty e-mail
oraz Monitorowanie zachowań.
Antywirus Avast zapewnia w ten sposób kompleksową ochronę przed
obecnymi zagrożeniami.

złośliwego oprogramowania, nie
spowalniając działań użytkowników
ani nie zakłócając ich pracy.
OSŁONA WWW
Zanim nawiążesz połączenie, które
mogłoby być ryzykowne, sprawdza,
czy odwiedzane strony internetowe
są bezpieczne, analizując ich
adresy URL i certyﬁkaty.

OCHRONA POCZTY E-MAIL
Zapewnia pracownikom bezpieczne
korzystanie ze skrzynki pocztowej.
Wiadomości e-mail skanowane są
pod kątem złośliwego
oprogramowania.

OSŁONA PLIKÓW
Automatycznie skanuje pliki otwierane na komputerze pod kątem

www.avtrade.pl

Data sheet
MONITOROWANIE ZACHOWAŃ

SANDBOX

Zapewnia monitorowanie wszystkich aktualnie działających programów w czasie rzeczywistym. Jeśli
narzędzie wykryje podejrzane
zachowanie (np. PDF łączący się
ze stroną internetową), zostanie
ono natychmiast zablokowane,
a użytkownik otrzyma odpowiedni
komunikat.

Jeśli chcesz uruchomić pliki, które
mogą być niebezpieczne, skorzystaj
z wirtualnej „bezpiecznej przestrzeni”,
umożliwiającej uruchomienie dowolnego pliku w izolacji od reszty
komputera. Nie ryzykujesz wtedy
utraty danych lub zainfekowania
komputera. Uruchom po prostu
konkretny plik i korzystaj z niego tak
długo, jak potrzebujesz. Jakiekolwiek
zmiany wykonane przy użyciu tego
pliku nie są zapisywane po
zamknięciu Sandboxa.

ZAPORA
Zapora zapewnia lepszą ochronę
niż Windows Firewall, a także ma
więcej opcji konﬁguracji. Dyskretnie
monitoruje wysyłane i odbierane
dane korzystając z naszej globalnej
sieci ponad 400 milionów
użytkowników.

KONTROLA WIFI
Nasze narzędzie skanuje sieć
w poszukiwaniu słabych punktów,
a następnie proponuje krok po
kroku, jak uniknąć zagrożenia.

ANTY-SPAM
Wiadomości e-mail są często
nośnikiem złośliwych wirusów
lub pierwszym krokiem ataku
w przypadku phishingu. Funkcja
Anty-spam zatrzymuje wszystkie
niechciane i podejrzane wiadomości
z dala od Twojej skrzynki. Możliwe
jest również ustawienie poziomu
kontroli wiadomości przesyłanych
do skrzynki.
SKAN CAŁOŚCIOWY
Skan całościowy łączy skanowanie
antywirusowe, sprawdzanie aktualizacji oprogramowania, bezpieczeństwa sieci i wydajności w postaci
rozwiązania obsługiwanego jednym
kliknięciem.
Po zakończeniu skanowania,
użytkownik otrzymuje szczegółowy
raport i w przypadku jakichkolwiek
usterek lub błędów, sugestie
narzędzi i kroków, jakie należy
podjąć w celu ich usunięcia.

WERYFIKACJA STRON
Złośliwe oprogramowanie może
przekierować użytkownika korzystającego np. ze strony swojego banku,
bez jego wiedzy i zgody na fałszywą
stronę, która wygląda dokładnie tak,
jak prawdziwa.
Narzędzie Weryﬁkacja stron nie daje
szansy złośliwemu oprogramowaniu
ponieważ szyfruje wszelkie dane
pomiędzy urządzeniem chronionym
przez program antywirusowy Avast,
a serwerem DNS.
Użytkownik ma pewność, że strona,
z której korzysta, jest bezpieczna
i dane, które wprowadza, również
są bezpieczne.
DYSK RATUNKOWY
Dzięki specjalnemu dyskowi zewnętrznemu można uruchamiać skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania jeszcze przed uruchomie-
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niem systemu operacyjnego. Pozwala
to wykryć złośliwe oprogramowanie,,
które głęboko zainfekowało system
i nie było możliwe do usunięcia
w inny sposób.
CYBERCAPTURE
To nasze własne działające
w chmurze narzędzie, które w czasie
rzeczywistym wyszukuje, izoluje
i określa, czy nierozpoznane pliki są
szkodliwe.
Gdy nierozpoznany plik zostaje
pobrany na jeden z Twoich komputerów, jego kopia zostanie wysłana do
naszych ekspertów w laboratorium
Avast Threat Labs w celu określenia,
czy plik jest bezpieczny czy nie.
CyberCapture analizuje ponad 10 000
nowych plików każdego dnia, aby
chronić swoich użytkowników przed
najnowszymi zagrożeniami.
AVAST ONLINE SECURITY
Avast Online Security to narzędzie
zapewniające bezpieczne surfowanie
po Internecie przy użyciu różnych
wtyczek przeglądarkowych.
Nie śledź mnie (Do Not Track)
Wtyczka, która umożliwia włączenie,
wyłączenie lub wybranie własnych
ustawień śledzenia aktywności
użytkownika na stronach internetowych.
Każda z wtyczek posiada również
funkcję Anti-phishing, która blokuje
ładowanie się strony, jeśli Avast
wykryje zainfekowaną stronę.
Funkcja SiteCorrect poprawia
literówki w adresie URL, aby
użytkownik nie traﬁł przypadkowo
na stronę, której w ogóle nie miał
zamiaru odwiedzić.

Wszelkie informacje o produktach mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
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ROZWIĄZANIA AVAST BUSINESS ENDPOINT PROTECTION
Avast Business oferuje trzy pakiety światowej klasy rozwiązań zabezpieczających dla małych i średnich ﬁrm.
Avast Business Antivirus to
zaawansowana i wszechstronna
ochrona antywirusowa.
Avast Business Antivirus Pro
zawiera zaawansowaną ochronę
antywirusową, a także dodatkowe
funkcje ochrony danych.

Avast Business Antivirus Pro Plus
zapewnia połączenie wszechstronnej
ochrony danych, tożsamości
i serwerów oraz wielokrotnie
nagradzanych funkcji programu
Avast Business Antivirus.

Każdy z tych pakietów może
być zainstalowany na jednym
lub na wielu stanowiskach
i obsługiwany przez konsolę
lokalną lub w chmurze.
Rodzaj konsoli wybierz według
swoich potrzeb i preferencji.

O AVAST BUSINESS
Rozwiązania zabezpieczające Avast Business Endpoint
Protection gwarantują ochronę przed zagrożeniami
i optymalizację usług informatycznych dla małych
i średnich ﬁrm. Nasi partnerzy oraz ich klienci zyskują
pewność, że chroni ich ﬁrma o ugruntowanej pozycji
na rynku zabezpieczeń i rozwiązań usług zarządzanych.
Obsługując ponad 400 milionów użytkowników indywidualnych oraz ﬁrm, każde urządzenie chronione produktem ﬁrmy Avast działa również jako sensor, umożliwiając
wykrycie najnowszych zagrożeń szybciej niż jakiekolwiek
inne rozwiązanie.
Nasza sieć wykrywania zagrożeń jest jedną z najbardziej
zaawansowanych na świecie – wykorzystuje uczenie
maszynowe oraz technologie sztucznej inteligencji,
aby wykryć i usunąć zagrożenie w czasie rzeczywistym.
Umożliwia nam to również wgląd w najnowsze rodzaje
zagrożeń, takie jak np.: ataki hakerów, złośliwe oprogramowanie, phishing, wyłudzenia i kradzież danych, tak
aby stworzyć jak najbardziej wszechstronne i skuteczne

produkty zabezpieczające przed cyberprzestępczością,
które są jednocześnie łatwe do nabycia i zainstalowania,
a także odznaczają się łatwością obsługi i wydajnością.
Rozwiązania Avast Business Endpoint Protection mogą
być zarządzane z konsoli w chmurze lub konsoli
lokalnej razem z platfromą do zdalnego monitorowania
i zarządzania, która ułatwi małym i średnim ﬁrmom
zabezpieczenie sieci.
Avast Business to również program dla partnerów,
który zawiera m.in. szkolenia, narzędzia i zasoby
sprzedażowe pozwalające z sukcesem sprzedawać
produkty Avast Business, zapewnić klientom (MŚP)
bezpieczeństwo i niezawodność, a także rozwinąć
swoją ﬁrmę. Partnerzy mają do dyspozycji oparty na
chmurze portal zabezpieczeń i platformę do zdalnego
monitorowania i zarządzania. Małe i średnie ﬁrmy
mogą również zakupić bezpośrednio na stronie
nternetowej produkty zabezpieczające instalowane
i zarządzane lokalnie.

WYMAGANIA SYSTEMOWE
MINIMALNE:

ZALECANE:

Pamięć: 256 MB pamięci RAM | Procesor: Intel
Pentium 4 / AMD Athlon 64 | Wolne miejsce na dysku
(instalacja): 2Gb

Minimalna rozdzielczość ekranu: Nie mniej niż 800x600
pikseli
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Wszelkie informacje o produktach mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
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