avast! Endpoint Protection
Náš zbrusu nový avast! Endpoint Protection je ideálním řešením pro malé/domácí kancelářské sítě do velikosti 200
počítačů bez serveru. Program poskytuje standardní ochranu koncových počítačů a schopnost dálkové správy – ať už se
nacházíte kdekoliv. Pokud Vám „standardní“ ochrana nestačí, zkuste naši verzi „Plus“, která navíc nabízí funkce Firewall
a Antispam. Pro jednoduché sítě doporučujeme naši konzoli „Správa malé kanceláře“, pro komplexnější sítě „Správa
podnikových sítí“.
název produktu

Centrální Antivirus
AntiAutospráva
Spyware Sandbox Sandbox SafeZone WebRep Antispam Firewall Exchange
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SyStémové požadavky:

klíčové vlastnosti – avast! endpoint protection

počítače
Windows 7, Vista , XP

počítače

vylepšené! auto Sandbox

256 MB RAM

Podezřelé programy jsou automaticky otevírány v bezpečném prostředí nástroje

antivirové a antiSpyWarové Jádro

380 MB volného místa na disku

avast! Sandbox. Po zavření programu se na základě jeho chování vygeneruje

Vylepšený skenovací nástroj chrání proti virům, spywaru a dalším pokusům o

detailní zpráva, ve které dostanete i doporučení, jak na situaci reagovat příště.

napadnutí.
vylepšené! izolovaný prohlížeč (Sandbox)
okamžitá (real-time) ochrana před rootkity

Jediným kliknutím můžete úplně odizolovat prohlížeč od zbytku systému, takže i

Blokuje rootkity (škodlivý kód používaný zejména pro krádeže) během načítání

kdyby došlo k jeho zneužití, počítače se to nedotkne.

operačního systému, kdy jsou neviditelné pro ostatní detekční nástroje.

Správa malé kanceláře
Internet Explorer verze 6 a vyšší
Prohlížeč s funkcí Silverlight
Připojení k internetu
Správa podnikové Sítě
AVAST! ENTERPRISE ADMINISTRATION

vylepšené! Webrep
nové! průběžné okamžité aktualizace virové databáze

SERVER

Doplněk pro prohlížeče ve verzi 7 vám zajistí ještě lepší ochranu i před zcela

Popisy všech nových virů teď budete dostávat průběžně – ihned, jakmile je

Windows XP, Vista, 7 x32/64bit

novými podvodnými stránkami. Dokáže rozpoznat i falešné SSL certifikáty, takže

naše virová laboratoř odhalí. Nebudete muset čekat na jinde běžný způsob

Windows 2003/2008/2011 x32/64bit

vás chrání před podvodným přesměrováním na jinou https stránku. Podporu jsme

pravidelných aktualizací. Vaše databáze bude neustále aktualizována o nové

128MB RAM, 600MB volného místa na

rozšířili i na prohlížeč Apple™ Safari™.

disku SQL 2008R2

definice virů.

ADMINISTRAČNÍ KONZOLE
vylepšené! Safezone™

nové! SyStém pro hodnocení Souborů

Windows XP, Vista, 7 x32/64bit

Nástroj SafeZone™, který je dostupný jen v programech Pro Antivirus a Internet

FileRep vás dopředu informuje, jak bezpečné je otevřít soubor – díky algoritmu,

Windows 2003/2008/2011 x32/64bit

Security, vás automaticky vyzve, abyste své finanční operace převedli z běžného

který zahrnuje např. množství otevření souboru nebo stáří souboru, budete v

128MB RAM, 250MB volného místa na

prohlížeče do zabezpečeného virtuálního prostředí.

disku, Internet Explorer verze 6 a vyšší

ještě větším bezpečí. Tuto technologii používá i jádro programu, aby dokázalo
během kontroly počítače rychleji a inteligentněji rozhodovat.

Správa malé kanceláře

Okamžité varování

Automatické aktualizace

Webová konzole

V případě infikování nebo jiných podezřelých aktivit uvidíte v centrální

avast! Enterprise Administration se aktualizuje postupně, vždy jen o

konzoli okamžitě varování.

nejnovější data – takže se významně sníží čas přenosu i nároky na síť. Do

Pohodlný přehled obsahuje seznam aktuálních problémů,
doporučených řešení a ostatních připomínek. Je dostupný odkudkoliv
prostřednictvím webového prohlížeče, takže není třeba pro správu sítě
instalovat další aplikace.

hierarchie může být zapojené libovolné množství záložních serverů.

Správa podnikové sítě

Zabezpečení

Hierarchie

avast! Enterprise Administration se přizpůsobí bezpečnostní politice

avast! Enterprise Administration provádí údržbu počítačů
Jednoduché uživatelské rozhraní (GUI)

vaší firmy – různým uživatelům nebo skupinám můžete nastavit různá

spravovaných ve stromové struktuře, která může být založena např.

Přizpůsobili jsme uživatelské rozhraní programu avast!, aby bylo ještě

přístupová práva. Každá položka (například úkol, počítač, událost

na geografické nebo organizační struktuře firemní sítě. To mimo jiné

více intuitivní. Zjistíte, že používat ho je opravdu jednoduché. Experti

nebo skupina počítačů) má seznam povolených přístupů, který

umožňuje přiřadit příslušná přístupová práva a nastavení. Stromová

si navíc můžou přizpůsobit každý prvek softwaru přesně podle svých

spravuje hlavní administrátor sítě. Všechny požadavky na konzoli jsou

struktura může být vytvořena automaticky nebo importována z

potřeb.

zabezpečeny protokolem SSL a prokazují se certifikátem.

textového souboru.

Vzdálená instalace a správa

Instalace vzdáleně nebo při připojení zařízení

Šetří nároky jak na čas, tak na finance spojené s tradiční distribucí

avast! Enterprise Administration podporuje mobilní zařízení uživatelů,

avast! Enterprise Administration povoluje automatické vzdálené

programu na každý jednotlivý koncový počítač. V běžném provozu

kteří se často náhodně připojí k firemní síti a snaží se prolomit nastavené

nainstalování programu avast! i přes několik domén. Aby program

programu není nutná nepřetržitá administrace.

zabezpečení. Aktualizace vyvolané POP klientem se stahují automaticky

co nejvíce snížil riziko narušení bezpečnosti, umožňuje odhalit

a jsou spuštěny ve chvíli, kdy se zařízení připojí k firemní síti – ať už přes

neoprávněně připojená zařízení ve firemní síti.

VPN, nebo přes internet.

počítačů a vetřelců

Výstupy (reporting)

Upozorní vás, pokud se nechráněný nebo potenciálně nebezpečný

Kompletní informace o produktu naleznete zde: www.avast.com

avast! Enterprise Administration nabízí velké množství grafických i

počítač připojí k vaší firemní síti.

tabulkových výstupů, které si můžete prohlížet přímo v programu nebo

Podpora uživatelů notebooků

Automatické vyhledávání nových nebo nechráněných

uložit v různých formátech (např. PDF, HTML, DOC). Výstupy si můžete
Komplexní reportování

naplánovat denně, týdně nebo jakkoliv vám vyhovuje.

Sami si nastavíte, které informace a jak často chcete dostávat.
Výstrahy
založeno na jednoduchosti

avast! Enterprise Administration vás prostřednictvím různých

Snadné použití, i pro uživatele, kteří nejsou IT odborníci.

nastavitelných typů hlášení upozorní na dění ve vaší síti. Nastavte si
upozornění prostřednictvím e-mailu (s protokolem SMTP nebo MAPI),

Možnost plánování kontrol

vyskakovacích oken Windows nebo je klidně nechte posílat do síťové

Naplánujte si kontroly na noc nebo víkendy (nebo na kteroukoliv dobu, kdy

tiskárny.

počítače využíváte nejméně).

Certifikáty:
avast software a.s.
trianon office building
budějovická 1518/13a
140 00 praha 4
czech republic

telephone +420 274 005 666
fax +420 274 005 889
web www.avast.com
twitter twitter.com/avast_antivirus
facebook facebook.com/avast

avast! je registrovaná ochranná známka AVAST Software a.s.
Všechny ostatní jména produktů jsou registrovanými ochrannými nebo obchodními známkami jejich vlastníků.
Copyright © 2012 AVAST Software a.s. Všechny uvedené informace se mohou změnit bez upozornění.
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