avast! Endpoint Protection
avast! Endpoint Protection je ideální řešení pro malé firmy do 199 počítačů bez serveru. Chrání pracovní stanice a nabízí
dva typy vzdálené správy. Pro jednoduché sítě (bez podsítí ) doporučujeme využívat nástroj Small Office Administration,
zatímco pro komplexní sítě a zkušené administrátory je určena Enterprise Administration konzole.
Naše verze “Plus” také obsahuje firewall a antispam.
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Systémové požadavky:
Koncový počítač
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32/64 bit)
256 MB RAM
500 MB volného místa na pevném disku

Hlavní výhody – avast! Endpoint Protection
Počítače

vylepšení! Antivirové a antispywarové jádro

novinka! Uživatelské rozhraní (UI)

Naše mnohokrát oceněné antivirové jádro chrání proti virům, spyware a ostatním

Zjednodušili jsme uživatelské rozhraní programu avast! tak, aby odpovídalo
současným trendům moderní navigace. Noví uživatelé mohou program snadněji
používat, zatímco pokročilí neztrácejí možnost si přizpůsobit funkce programu
podle svého.
novinka! Vzdálená podpora
Funkce vzdálené pomoci umožní uživatelům avast! sdílet mezi sebou obsah
pracovní plochy. Může to být užitečné pro technickou podporu
nebo pro všeobecné administrační účely.
novinka! Kompatibilní s Windows 8
avast! verze 7 byl prvním antivirem třetích stran, který získal certifikaci
pro Windows 8. Avast! 8 samozřejmě také podporuje poslední verzi
operačního systému Windows.

škodlivým kódům. Nyní navíc s novým algoritmem, založeným na strojovém učení,
odhalí nové virové hrozby v řádu milisekund.
vylepšení! Neustálá aktualizace virové databáze
Místo tradičních denních aktualizací teď dostanete každou novou definici viru
od našich serverů hned, jak ji zpracuje naše virová laboratoř. Vaše virová
databáze tak bude stále aktuální a váš počítač chráněný před nejnovějšími viry.
vylepšení! Systém reputace souborů FileRep
avast! FileRep vás dopředu informuje o možných bezpečnostních rizicích právě
otvíraného souboru. Díky chytrému algoritmu, který prochází miliardy unikátních
záznamů v cloudu, budete v ještě větším bezpečí. Analýza souborů probíhá
na základě různých kritérií, např. kolik lidí konkrétní soubor stáhlo a jak je soubor
starý. Tuto technologii používá i jádro programu, aby dokázalo během kontroly
počítače rychleji a inteligentněji rozhodovat.

Správa malé kanceláře
Internet Explorer 6 nebo vyšší
Prohlížeč podporující Silverlight
Připojení k internetu
Správa podnikové sítě
AVAST! ENTERPRISE ADMINISTRATION SERVER
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32/64 bit)
Windows 2003/2008/2011/2012/R2 (32/64bit)
SQL 2008R2
1 GB RAM, 900MB volného místa
na pevném disku
Administrační konzole
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32/64 bit)
Windows 2003/2008/2011/2012/R2 (32/64bit)
128 MB RAM, 250 MB volného místa
na pevném disku
Internet Explorer 6 nebo vyšší

vylepšení! Behaviorální štít

Spoléháme na jednoduchost

Výstrahy

Náš behaviorální štít je nyní chytřejší a přesnější v odhalování běžících

Program mohou jednoduše spravovat i zaměstnanci, kteří nejsou

avast! Enterprise Administration vás prostřednictvím různých

procesů, které vykazují známky neobvyklého chování.

zrovna specialisté na IT.

nastavitelných typů hlášení upozorní na dění ve vaší síti. Nastavte si

vylepšení! avast! Sandbox

Možnost naplánovat a spustit kontrolování

Díky virtuálnímu prostředí vám poskytuje další úroveň bezpečnosti –

Naplánujte si spuštění kontroly třeba na noc nebo jiný čas,

podezřelé stránky nebo aplikace si můžete spustit odděleně,

kdy nepoužíváte svůj počítač.

takže neohrozí váš počítač.

Výstrahy v reálném čase

Správa malé kanceláře

V případě napadení nebo neoprávněného vstupu se v administrační

Konzole s webovým rozhraním

Správa podnikové sítě

konzoli okamžitě objeví výstraha.

Jednoduchý přehled zobrazuje všechny aktuální problémy
a doporučená řešení.

avast! Enterprise Administration provádí údržbu počítačů

Jednoduché uživatelské rozhraní (GUI)

spravovaných ve stromové struktuře, která může být založena např.

všechny funkce.

na geografické nebo organizační struktuře firemní sítě. To mimo jiné

Vzdálené instalace a aktualizace

struktura může být vytvořena automaticky nebo importována

Ušetří vám čas i náklady spojené s tradičním způsobem správy

z textového souboru.

umožňuje přiřadit příslušná přístupová práva a nastavení. Stromová

Instalace vzdáleně nebo při připojení zařízení
avast! Enterprise Administration povoluje automatické vzdálené

nebo načerno připojených počítačů
Upozorní vás, pokud se potenciálně nebezpečný počítač připojí
k vaší firemní síti.

tiskárny.
Zabezpečení
avast! Enterprise Administration se přizpůsobí bezpečnostní politice
vaší firmy – různým uživatelům nebo skupinám můžete nastavit různá
přístupová práva. Každá položka (například úkol, počítač, událost
nebo skupina počítačů) má seznam povolených přístupů, který spravuje
hlavní administrátor sítě. Všechny požadavky na konzoli jsou zabezpečeny

Podpora uživatelů notebooků
avast! Enterprise Administration podporuje mobilní zařízení uživatelů,
kteří se často náhodně připojí k firemní síti a snaží se prolomit nastavené
zabezpečení. Aktualizace vyvolané POP klientem se stahují automaticky
a jsou spuštěny ve chvíli, kdy se zařízení připojí k firemní síti – ať už přes
VPN, nebo přes internet.

jednotlivých počítačů.
Automatické odhalení nových, nechráněných

vyskakovacích oken Windows nebo je klidně nechte posílat do síťové

protokolem SSL a prokazují se certifikátem.

Hierarchie

Nabízí uživatelsky přívětivý nástroj, ve kterém si můžete nastavit

upozornění prostřednictvím e-mailu (s protokolem SMTP nebo MAPI ),

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

nainstalování programu avast! i přes několik domén. Aby program
co nejvíce snížil riziko narušení bezpečnosti, umožňuje odhalit
neoprávněně připojená zařízení ve firemní síti.

Detailní výstupy
Můžete si nastavit, které informace chcete z programu získávat
a jak často.

Výstupy (reporting)
avast! Enterprise Administration nabízí velké množství grafických
i tabulkových výstupů, které si můžete prohlížet přímo v programu
nebo uložit v různých formátech (např. PDF, HTML, DOC).
Výstupy si můžete naplánovat denně, týdně nebo jakkoliv vám vyhovuje.

avast software a.s.

telefon +420 274 005 666
fax +420 274 005 889

trianon office building

web www.avast.com

budějovická 1518/13a
140 00 praha 4
czech republic

Místní AVAST partner:

twitter twitter.com/avast_antivirus
facebook facebook.com/avast

certifikáty:
A
ADVANCED+
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