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ANTIVIR AVG INTERNET SECURITY BE 2016
Cena celkem:

42 323 Kč
(bez DPH: 34 978 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Stav:

46 556 Kč
4 232 Kč
SWRAVG1258
ISEEN24EXXS030
Nové zboží

Popis
AVG Internet Security Business Edition 2016
Bezpečnostní hrozby online představují závažné riziko. Hackeři a malware si dokážou najít skulinu, kterou proniknou do
vašich počítačů, naruší váš provoz a způsobí vám časové a ﬁnanční ztráty nebo dokonce ztrátu zákazníků. V nejhorším
případě dokážou vaši ﬁrmu zcela zničit.
AVG Internet Security Business Edition taková rizika snižuje pomocí ochrany ﬁremních počítačů, sítě, souborového serveru a
e-mailu před nejnovějšími hrozbami online.
AVG Internet Security Business Edition a jeho klíčové funkce:
Síťový antivirus
Ochrana před nejnovějšími hrozbami
Lepší ochrana před nejnovějším malwarem pomocí cloudové detekce nákaz v reálném čase a proaktivních detekčních funkcí
s umělou inteligencí.
AVG síťový antivirus umožňuje zaměstnancům pracovat bez obav, protože aktivně kontroluje webové stránky předtím, než
na ně přejdou, a upozorňuje na cokoli podezřelého.
Datový sejf
Šifrování a ochrana heslem pro důvěrné ﬁremní soubory
Datový sejf šifruje a uchovává cenné ﬁremní dokumenty nebo jiné soubory na heslem chráněném virtuálním disku v počítači.
File Shredder
Trvalé smazání nevyžádaných souborů!
Pokročilý nástroj File Shredder bezpečně maže soubory a znemožňuje jejich neúmyslné obnovení.
Zabezpečení e-mailového serveru
Odesílání a přijímání zpráv bez obav

Zabezpečení e-mailového serveru testuje e-maily a odstraňuje podezřelý obsah či kód a inﬁkované přílohy.
Firewall
Vaše první obranná linie
Firewall pomáhá zajistit nepřetržitý chod ﬁrmy, protože pomáhá chránit před bezpečnostními hrozbami online, jako jsou
spam, viry, hackeři a malware.
Smart Scanner
Žádná zpomalení
Smart Scanner nikdy nespí a testuje počítač jen při nečinnosti, takže vás nijak neomezuje. Zajišťuje veškerou potřebnou
ochranu, takže se vaši zaměstnanci mohou soustředit na práci bez jakýchkoli nákladných omezení či zpoždění.
Zabezpečení souborového serveru
Ochrana vašich souborů a ﬁremních dat
Pracovní soubory a zákaznická data jsou důležité pro úspěch ﬁrmy. AVG zabezpečení souborového serveru s Windows je
chrání před všemi hrozbami a hackery!
Identity Protection
Ochrana hesel a čísel platebních karet
Transakce online by měly být zabezpečené. Komponenta Anti-Spyware pomáhá chránit vaši identitu před spywarem a
adwarem, který získává osobní údaje.
LinkScanner
Procházení internetu, vyhledávání a stahování bez obav
Komponenta Linkscanner Surf-Shield vám umožňuje procházet internet s jistotou, protože kontroluje každou webovou
stránku předtím, než ji otevřete, a zobrazuje u výsledků vyhledávání ve vyhledávači bezpečnostní hodnocení.
Vzdálená správa
Rychlejší ovládání z jednoho místa
Funkce vzdálené správy umožňují správci instalovat, aktualizovat a konﬁgurovat AVG na dálku v různých počítačích a v celé
síti z jednoho místa. AVG se navíc samo aktualizuje, takže si můžete být jistí, že je vaše ﬁrma chráněna před nejnovějšími
hrozbami.
Podpora k produktům pro ﬁrmy
https://support.avg.com/business_contact_form?l=cs
Podpora k produktům pro domácnosti
https://support.avg.com/support_sales?l=cs

