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Avast Business Antivirus Pro Plus je mnohokrát oceněné řešení podnikové
úrovně, které poskytuje kompletní ochranu zařízení, dat a zaměstnanců
v malých a středních firmách.

Brání kybernetickým hrozbám vCyberCapture
průniku do sítě

Naše štíty (webový, souborový, poštovní a behaviorální) společně analyzují podezřelé příchozí
a odchozí Email
datové
přenosy vašich zařízení a blokují škodlivé soubory, nebezpečné weby,
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Zabezpečení zaměstnanců

Funkce SecureLine VPN, Čištění prohlížečů a Štít webové kamery se starají o ochranu identity
zaměstnanců, ať už používají soukromou, nebo veřejnou síť.

Předvídá a identifikuje nové hrozby

Našich více než 400 milionů aktivních uživatelů nám nepřetržitě předává data, která nám
pomáhají rychle identifikovat a zlikvidovat jakoukoli aktuální hrozbu a předvídat hrozby
budoucí. Náš komplexní cloudový modul strojového učení analyzuje data z celého světa.
Díky němu můžeme zrychlovat a zdokonalovat naše řešení a zlepšovat jejich účinnost.
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AVAST BUSINESS ANTIVIRUS PRO PLUS

Funkce
Souborový štít

Testuje otevírané a stahované
soubory, zda neobsahují malware.

Webový štít

Kontroluje bezpečnost webových
adres, ke kterým se připojujete
a příslušných certifikátů.

E-mailový štít

Kontroluje příchozí i odchozí
e-maily, zda neobsahují malware.

Behaviorální štít

Kontroluje nainstalované
programy, zda se nechovají
podezřele, což může být známkou,
že obsahují škodlivý kód.

CyberCapture

Odhaluje podezřelé soubory
a analyzuje je v bezpečném
virtuálním prostředí.

Firewall

Sleduje veškerou síťovou
komunikaci mezi počítači
a vnějším světem, čímž chrání
před neoprávněnými připojeními.

Antispam

Chrání doručenou poštu před
nebezpečnými phishingovými
e-maily a obtěžujícím spamem.

Celkový test

Hledá malware, zastaralé
aplikace, nebezpečná nastavení
a podezřelé doplňky.

Sandbox

Umožňuje uživatelům spouštět
aplikace, stahovat soubory
a navštěvovat webové stránky
ve virtuálním prostředí, které je
izolované od zbytku počítače.

Inspektor Wi-Fi

Kontroluje zabezpečení
a nastavení sítí, zařízení
a směrovačů a identifikuje hrozby.

Ověřené weby

Brání změnám vašich nastavení
DNS, a tím vás chrání před
návštěvou podvržených webových
stránek.

Záchranný disk

Umožňuje spustit počítač
napadený malwarem z jednotky
USB, jež obsahuje čistou verzi
systému.

Bezpečnostní rozšíření
prohlížeče

Kontroluje webové stránky, jejich
důvěryhodnost a blokuje škodlivé
reklamy.

Štít vzdáleného přístupu

Umožňuje určovat, kdo smí
přistupovat k počítačům na dálku,
a blokováním nevyžádaných
připojení chrání před zneužíváním
protokolu RDP a útoky hrubou
silou.

Aktualizace aplikací*

Skartovač dat

Pomocí několikanásobného
přepsání maže citlivá data tak, aby
je už nebylo možné obnovit.

Ochrana serveru
Exchange

Testuje a filtruje e-maily na úrovni
serveru Exchange, takže blokuje
potenciální útoky ještě předtím,
než se rozšíří do sítě.

Ochrana serveru
SharePoint

Kontroluje veškeré soubory
nahrané do sdíleného úložiště,
zda neobsahují malware, který by
mohl ohrozit data.

Ochrana hesel

Zabezpečuje hesla uložená
v prohlížeči před krádeží.

SecureLine VPN

Zašifruje vaše data a ochrání vaše
připojení při používání veřejných
Wi-Fi sítí – například v kavárnách
nebo na letištích.

Čištění prohlížečů

V prohlížečích hledá doplňky
se špatnou reputací a maže
soubory cookie s osobními údaji.

Štít webové kamery

Brání aplikacím a malwaru
v přístupu k webové kameře
počítače bez vašeho svolení.

Aktualizuje běžně používané
programy od ostatních dodavatelů,
čímž vás chrání před potenciálními
bezpečnostními riziky.

*K dispozici pouze se samostatným produktem

AVAST BUSINESS ANTIVIRUS PRO PLUS

K dispozici jako samostatný produkt nebo jako součást platformy
Business Hub.
Standalone Antivirus

Ideální pro malé a střední firmy se čtyřmi nebo méně
zařízeními. Uživatelé mohou nastavení zařízení
přizpůsobovat svým požadavkům a mají úplnou
kontrolu nad daty.

Místní varianta nebo Business Hub

Konzole pro správu usnadňují zavádění antivirové
ochrany ve více zařízeních a umožňují spravovat
všechna zařízení z jedné platformy, plánovat
pravidelné testy a rychle přidávat další zařízení.

O Avast Business
Avast nabízí kompletní kyberbezpečnostní řešení pro dnešní moderní pracoviště, která vám dodají
naprostý klid. Avast poskytuje integrovaná a 100% cloudová řešení pro ochranu koncových zařízení a sítí,
která jsou určená firmám a poskytovatelům IT služeb. Portfolio zabezpečení Avast Business využívá
největší síť detekce hrozeb s nejrozšířenějším globálním pokrytím a poskytuje snadné a dostupné
možnosti zabezpečení, správy a sledování komplexních sítí. Naše snadno nasaditelná cloudová
bezpečnostní řešení poskytují firmám maximální ochranu, na kterou se mohou spolehnout. Další
informace o našich cloudových kyberbezpečnostních řešeních najdete na adrese www.avast.com/
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