
AVG® BUSINESS  
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Pomůžeme vám předcházet prostojům a udržovat podnik v provozu.

Dnes už nejde jen o ochranu proti virům či malwaru. Hackeři neustále rozvíjejí své metody, a proto musí být 
vaše ochrana kompletní a musí se neustále přizpůsobovat, abyste byli chráněni před hrozbami zítřka už dnes.

AVG vyvíjí bezpečnostní řešení již 25 let. Naše produkty ochrání vaši síť, zabezpečí vaše data a udrží vaše 
zaměstnance v bezpečí při práci s internetem.

• AVG AntiVirus Business Edition (AVBE) je komplexní produkt, který zajišťuje ochranu proti virům a malwaru a
umožňuje bezpečné procházení internetu.

• AVG Internet Security Business Edition (ISBE) zahrnuje možnosti produktu AntiVirus Business Edition a navíc
nabízí ochranu e-mailu v reálném čase a lepší zabezpečení přístupu přes Wi-Fi.

• AVG File Server Edition (FSE) chrání firemní soubory a data zákazníků, která jsou klíčová pro provoz úspěšné
společnosti. Pomáhá udržet soubory a data v bezpečí a soukromí a hackeři tak nemají šanci se k nim dostat.

• AVG PC TuneUp Business Edition (PCTUBE) nabízí automatickou údržbu a integrované poradce pro stav a výkon
počítače, takže pomáhá automaticky zrychlovat a čistit vaše počítače.
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Vyberte si řešení, které vám nejlépe vyhovuje AVBE ISBE FSE PCTUBE

Antivirus Blokuje viry, malware a spyware x x

Ochrana před škodlivými Testuje odkazy v prohlížeči, na Twitteru a Facebooku 
dříve, než na ně kliknete x x

Webový štít Chrání před škodlivými staženými soubory x x

Aktualizace v reálném Automaticky získá nejnovější ochranu před viry, 
jakmile bude k dispozici x x x

Ochrana proti nákaze
Blokuje nejnovější hrozby na základě cloudové 
proaktivní detekce pomocí umělé inteligence v 
reálném čase

x x

Datový sejf Zašifruje soukromé soubory a ochrání je heslem x x

File Shredder Bezpečně a trvale odstraňuje soubory x x

Zdokonalený Firewall Blokuje hackery a zabezpečuje tak nakupování 
online a internetové bankovnictví x x

Anti-Spam Chrání vaši schránku před nevyžádanou poštou x

Ochrana e-mailu Testuje e-maily a odstraňuje podezřelý obsah či kód 
a infikované přílohy x

WiFi Guard Poskytuje dodatečné zabezpečení připojení Wi-Fi x

Ochrana souborového Uchová vaše soubory a firemní data v bezpečí x

Optimalizace počítače Poradci pro stav a výkon neustále kontrolují, zda 
nedochází k potížím x

Automatická údržba Automaticky udržuje optimální výkon vašeho počítače x

CUSTOMER AT A GLANCE
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