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ANTIVIR AVG EMAIL SERVER EDITION 2016
Cena celkem:

13 404 Kč
(bez DPH: 11 078 Kč)

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

14 745 Kč
1 340 Kč
SWRAVG1489
MSBEN24EXXK025
Nové zboží

Popis
AVG Email Server Edition 2016
Prodloužení licence antivirového softwaru AVG Email Server Edition 2016
Zajistěte si rychlý a bezpečný přenos e-mailů od serveru až do doručené pošty s produktem AVG Email Server Edition 2016.
Jednoduché a efektivní řešení chrání veškerou vaši důležitou e-mailovou komunikaci před nejnovějšími hrozbami i běžnými
potížemi, jako je pomalejší fungování.
Prověřená ochrana od serveru po doručenou poštu
AVG Email Server 2016 pomáhá zajišťovat plynulé fungování podnikové komunikace. Od doručené pošty bez virů přes
chráněnou komunikaci po úplně zabezpečené servery.
- AVG Anti-Virus - Pomáhá blokovat a odstraňovat viry, červy a trojské koně a bránit jejich šíření.
- AVG Anti-Spyware - Chrání vaši identitu před spywarem a adwarem, který získává osobní údaje.
- AVG File Server Protection - Mějte úplný přehled o vašich souborech, braňte se před hrozbami online a zajistěte nejvyšší
výkon serveru se systémem Windows.
Stáhněte si tento produkt a získáte maximální výkon serveru
Produkt AVG Anti-Spam vás díky prověřenému bleskurychlému doručování e-mailů zbaví pomalých e-mailových serverů.
- AVG Anti-Spam - Zbaví vás spamů a podvodných e-mailů. Díky testování všech vašich e-mailů na přítomnost podezřelého
obsahu či kódu je tady jen minimální riziko, že se stanete obětí podvodu.
Ušetřete čas, abyste se mohli věnovat své práci
Produkty AVG neodvádějí pozornost od práce ani vás nijak nezpomalují, čímž vám i vašim zaměstnancům umožňují se plně
soustředit na vaše podnikání.
- AVG Smart Scanner - Testuje počítač pouze tehdy, když jej nepoužíváte. Jakmile pohnete myší nebo stisknete klávesu,
přepne se do režimu nízké priority. Aby se doba testování zkrátila na minimum, nezabývá se soubory, které již
bezpečnostním testováním úspěšně prošly.

- Tichý režim - Přináší zaměstnancům a správcům IT další možnosti řízení, jelikož umožňuje vypnout nepotřebná oznámení.
- AVG Turbo Scan - Dramaticky zkracuje dobu trvání bezpečnostního testování díky inteligentnější sekvenci celého procesu,
která se řídí pořadím, v jakém byly otestované soubory uloženy na disk.
Díky správě z jednoho umístění budete mít k dispozici ještě lepší možnosti řízení.
Vzdálená správa z jednoho umístění pomocí produktu Vzdálená správa AVG.
- Vzdálená správa AVG - Díky možnostem vzdálené instalace, nasazení a správy e-mailových a souborových serverů, které
nabízí produkt Vzdálená správa AVG, máte vše pod kontrolou bez ohledu na to, kde se nacházíte. Zahrnuje integraci služby
Active Directory se zdokonalenou transparentností.
Bezplatná telefonní podpora
Odborní pracovníci společnosti AVG jsou vám neustále k dispozici na telefonu.
- Podpora pro malé podniky AVG - Náš speciální tým odborníků na technickou podporu je vám k dispozici na telefonu od
pondělí do pátku a pomůže vám v každé situaci.
Snadno použitelné rady a výstrahy
Odborní pracovníci společnosti AVG jsou vám neustále k dispozici na telefonu.
- Intuitivní rozhraní - Nové zdokonalené rozhraní je navrženo tak, aby bylo používání ochrany softwarem AVG 2016 co
nejjednodušší. To vše v souladu se snahou nabízet skvělé produkty, které vás nebudou obtěžovat zbytečnými dotazy. Úplná
kompatibilita se systémem Windows 8
- AVG Auto-Fix - Odhaluje a upozorňuje na veškerá bezpečnostní rizika a nabízí jednoduché tlačítko pro automatickou opravu
jedním kliknutím, která problém opraví a uvede systém do optimálního režimu ochrany.
- AVG Auto-Updates - Neustále inovujeme a zdokonalujeme technologii ochrany, zajišťujeme pro vás automatické
aktualizace, aby bylo vaše zabezpečení neustále na maximální úrovni.
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

