
Najważniejsze funkcje – avast! File Server Security

nowość!  INTERFEJS UŻYTKOWNIKA  (UI)
Interfejs użytkownika oprogramowania avast! został zmieniony  
z uwzględnieniem nowoczesnych stylów nawigacji.
 
nowość!  ZDALNE WSPARCIE 
Funkcja Zdalnego wsparcia pozwala użytkownikom avast! podłączyć  
się do innych komputerów i udostępniać zasoby innym. Może być użyteczna  

przy zdalnej pomocy, jak i równeż do celów administracyjnych.
 
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 

przetwarzanie nowych wirusów trwa milisekundy.

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 

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

 

ulepszony!  SYSTEM REPUTACJI PLIKÓW

Funkcja avast! FileRep, przechowująca obecnie w naszej chmurze ponad miliard 

unikatowych plików, informuje jeszcze przed otwarciem dokumentu, czy jest 

on bezpieczny. Jest to częściowo ustalane na podstawie liczby osób mających 

dany plik oraz daty jego utworzenia. Ta technologia jest również używana 

wewnętrznie przez silnik skanujący, który może dzięki niej podejmować bardziej 

inteligentne decyzje.
 

OCHRONA ANTYROOTKIT W CZASIE RZECZYWISTYM

Zapobieganie działaniu złośliwego oprogramowania wspomagającego włamania 

(tzw. „rootkitów”), które po załadowaniu do systemu operacyjnego komputera 

jest niewykrywalne dla zwykłych skanerów.

ulepszona!  OSŁONA MONITOROWANIE ZACHOWAŃ

Funkcja Monitorowanie zachowań używa teraz bardziej zaawansowanej logiki 

do ustalania — z większą dokładnością — czy którykolwiek z uruchomionych 

procesów wykazuje nietypowe zachowania.

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

Windows 2012/2008/R2, 2003 server

Windows SBS 2011

256/512 MB RAM

360 MB wolnego miejsca na twardym dysku 

Microsoft SharePoint server 

2003/2007/2010/2013

avast! File Server Security 
avast! File Server Security to samodzielne i wydajne rozwiązanie do ochrony serwerów skanujące ruch obsługiwany  
przez serwery i zapewniające ochronę przed infekcjami. Dzięki szybkim, opartym na chmurze funkcjom, takim jak aktualizacje 
strumieniowe i ostrzeżenia reputacji plików, pomaga zabezpieczyć i przyspieszyć przepływ danych w organizacji.
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OSŁONA SYSTEMU PLIKÓW

Skanowanie otwieranych/wykonywanych plików w czasie 

rzeczywistym.

OSŁONA POCZTY

Skanowanie wszystkich przychodzących/wychodzących wiadomości 

email w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania (w przypadku 

programu MS Outlook używana jest specjalna wtyczka).

OSŁONA WWW

Skanowanie wszystkich odwiedzanych stron WWW, pobranych plików 

i skryptów JavaScript. Dzięki funkcji inteligentnego skanowania 

strumieni danych osłona WWW nie spowalnia przeglądania stron 

internetowych.

OSŁONA P2P/OSŁONA KOMUNIKATORÓW

Sprawdzanie plików pobranych za pomocą programów typu P2P  

oraz komunikatorów i czatów.

OSŁONA PRZED SKRYPTAMI

Wykrywanie złośliwych skryptów ukrytych w witrynach internetowych 

w celu uniemożliwienia im przejęcia kontroli nad komputerem oraz 

potencjalnego uszkodzenia komputera.

WTYCZKA DO SERWERA SHAREPOINT

Ścisła integracja z serwerami SharePoint 2003/2007/2010/2013  

za pośrednictwem interfejsów antywirusowych firmy Microsoft.

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 
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