avast! Email Server Security
avast! Email Server Security stanowi kluczową ochronę dla Twojego firmowego serwera pocztowego (włącznie
z Microsoft Exchange Server). Strumieniowe aktualizacje oparte na technologii chmury pomagają chronić dane nawet przed
najnowszymi „zero-day“ wirusami. Licencje dla większej wygody można kupić na każdy serwer (a nie na skrzynkę pocztową).

NAZWA PRODUKTU

Zarządzanie Antywirus

AntySpyware

Sandbox

AutoSandbox

SafeZone

WebRep
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Najważniejsze funkcje – avast! Email Server Security

WYMAGANIA SYSTEMOWE:
Windows 2012/2008/R2, 2003 server
Windows SBS 2011
256/512 MB RAM

nowość! INTERFEJS UŻYTKOWNIKA (UI)
Interfejs użytkownika oprogramowania avast! został zmieniony
z uwzględnieniem nowoczesnych stylów nawigacji.

ulepszona! OCHRONA PRZED SPAMEM

360 MB wolnego miejsca na twardym dysku

Ochrona antyspamowa dla serwerów Microsoft Exchange 2007/2010/2013

Microsoft Exchange server

z najnowszym dodatkiem Service Pack.

2003/2007/2010/2013

nowość! ZDALNE WSPARCIE
Funkcja Zdalnego wsparcia pozwala użytkownikom avast! podłączyć się
do innych komputerów i udostępniać zasoby innym. Może być użyteczna

ulepszona! OSŁONA MONITOROWANIE ZACHOWAŃ

przy zdalnej pomocy, jak i równeż do celów administracyjnych.

Funkcja Monitorowanie zachowań używa teraz bardziej zaawansowanej logiki
do ustalania — z większą dokładnością — czy którykolwiek z uruchomionych
procesów wykazuje nietypowe zachowania.

ulepszony! SILNIK ANTYWIRUSOWY I ANTY-SPYWARE
Nasz wielokrotnie nagradzany silnik skanujący chroni komputer przed wirusami,
spyware i innym złośliwym oprogramowaniem. Teraz jest on wyposażony
w nowy algorytm oparty na technologii systemów uczących się, dzięki któremu

w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania (w przypadku programu MS Outlook

przetwarzanie nowych wirusów trwa milisekundy.

używana jest specjalna wtyczka).

ulepszone! AKTUALIZACJE BAZY WIRUSÓW PRZESYŁANE STRUMIENIOWO,
W CZASIE RZECZYWISTYM
Wszystkie sygnatury wirusów są wysyłane do użytkownika w czasie
rzeczywistym przy użyciu chmury laboratorium antywirusowego AVAST,
co eliminuje konieczność oczekiwania na tradycyjną aktualizację bazy danych

OSŁONA WWW

wirusów. Najnowsze definicje wirusów są w sposób ciągły dodawane do bazy.

OSŁONA POCZTY
Skanowanie wszystkich przychodzących/wychodzących wiadomości email

Skanowanie wszystkich odwiedzanych stron WWW, pobranych plików i skryptów
JavaScript. Dzięki funkcji inteligentnego skanowania strumieni danych osłona
WWW nie spowalnia przeglądania stron internetowych.

OSŁONA PRZED SKRYPTAMI
Wykrywanie złośliwych skryptów ukrytych w witrynach internetowych
w celu uniemożliwienia im przejęcia kontroli nad komputerem oraz
potencjalnego uszkodzenia komputera.
OSŁONA P2P/OSŁONA KOMUNIKATORÓW
Sprawdzanie plików pobranych za pomocą programów typu P2P oraz
komunikatorów i czatów.
OPTYMALIZACJA SKANOWANIA WIELOWĄTKOWEGO
Możliwość rozdzielenia dużych plików między rdzeniami,
co przyspiesza proces skanowania w przypadku zastosowania
nowych procesorów wielordzeniowych i sprawia, że oprogramowanie
avast! działa jeszcze szybciej.
EMULATOR KODU
Zastosowanie dynamicznej translacji (metody dużo szybszej
od tradycyjnej emulacji) zarówno do rozpakowywania, jak i w ramach
silnika heurystycznego.
PROSTA BLOKADA ZAŁĄCZNIKÓW
Blokuje załączniki na podstawie rozszerzeń plików.
WTYCZKA EXCHANGE
Umożliwia ścisłą integrację z serwerem Exchange.
OPCJA SKANOWANIA W TLE
Skanowanie bez zakłócania codziennych operacji na serwerze.
MODUŁ ZARZĄDZANIA POWIADOMIENIAMI
Wbudowany i konfigurowalny moduł zmniejszający obciążenie pracą.

Lokalny partner avast!:

Pełne szczegóły dotyczące produktu można znaleźć pod adresem:
www.avast.com

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

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

avast! jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy AVAST Software s.r.o.
Wszystkie inne marki i produkty są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Copyright © 2014 AVAST Software s.r.o. Wszystkie informacje o produktach podlegają zmianom bez informowania o tym fakcie użytkowników.
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