
Skuteczny antywirus  
działający w chmurze. 

 
 

 



My zajmiemy się ochroną.  
Ty skupisz się na swojej firmie.

 
 

 

AVG Cloud Care to nowoczesne rozwiązanie antywirusowe działące w chmurze, 
które zostało zaprojektowane dla ochrony małego biznesu. 

Sam wybierasz moduły z których chcesz korzystać. 

Otrzymujesz kompleksową ochronę na każdym poziomie: od przeciwdziałania 
wirusom i szkodliwemu oprogramowniu, poprzez bezpieczeństwo poczty e-mail  
i serwerów, aż po pełną kontrolę nad działaniem pracowników oraz możliwość 
backupu cennych, firmowych danych. 



AVG CloudCare™ 

Skuteczna
ochrona
Ochrona, która dba 
o aktualizacje oraz
bezpieczeństwo, bez 
względu na to czy jesteś  
w firmie czy w podróży. 

Mniej problemów ze złośliwym 
oprogramowaniem i ochroną 
antywirusową oznacza 
mniej pracy dla Ciebie. 
AVG to skuteczne rozwiązanie 
które pozwoli oszczędzić
Ci czas i pieniądze. 

Zarabiaj
więcej
Nasze proste, korzystne 
i z góry ustalone warunki 
współpracy pozwalają 
ustalić atrakcyjną cenę dla 
klienta biznesowego. 

Możesz też skorzystać z 
30-dniowego okresu 
TRIAL aby wypróbować
możliwości i sprawdzić
korzyści, jakie przynosi 
AVG CloudCare™. Jest to 
świetna okazja na zarobienie 
większej ilości pieniędzy.

 

 

Oszczędzaj czas,
tnij koszty
Nikt nie lubi mieć trudności 
związanych z ręcznym 
wdrażaniem i kontrolą 
programów. 

 

Nasze darmowe narzędzie 
do zarządzania AVG 
CloudCare™ pozwala na 
łatwe zarządzanie wszystkimi 
zadaniami za pomocą 
jednego klienta. A jako, że 
AVG AntiVirus jest usługą 
pre-paid, bez żadnej licencji, 
płacisz wyłącznie za to, 
z czego korzystasz. 

Łatwe i kompleksowe
zarządzanie ochroną
Pojedyncza, zcentralizowana 
konsola do zarządzania  
i otrzymywania automatycznych 
powiadomień pozwala Ci 
kontrolować wydajność ochrony 
dla wszystkich komputerów. 
Dzięki naszym rozwiązaniom 
uaktualnień  i aktualizacji, 
urządzenia uzyskujące dostęp 
do internetu są automatycznie 
sprawdzane, zapewniając tym samym 
najwyższej jakości usługi 
w najkorzystniejszych cenach.

Ochrona Twojej firmy  
jest taka prosta…

 

Jako właściciel fimy musisz być pewien, że otrzymujesz najnowszą ochronę. Antywirus musi 
Cię niezuważalnie chronić i umozliwić bezpieczny rozwój Twojego biznesu. 

Dzięki usłudze AVG CloudCare™ otrzymujesz dokładnie to, czego szukasz. 
Jako, że jest to usługa pre-paid nie wymagająca żadnego klucza aktywacyjnego, 
nie musisz martwić się o odnawianie licencji.

 



Chroń swoje komputery.  
 

  
Zadbaj o bezpieczeństwo biznesu. 

 

AVG® Online  
pukcaB 

AVG®  
TI etomeR 

AVG® AntiVirus

Natychmiastowa pomoc z
dowolnego komputera. 

 
 

Zmniejsz koszty związane z koniecznością 
zewnętrznej obsługi IT 
dzięki naszej darmowej aplikacji 
zdalnego zarządzania.

 

•   Ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach zanim 
zdążą one wystąpić. 

 

•   Pomoc techniczna poprzez czat. 
•   Zdalne naprawianie niespodziewanych problemów 

związanych (lub niezwiązanych) z bezpieczeństwem. 
 

•  Szybkie rozwiązywanie problemów. 

Chroń swoją sieć.

Nasza wielokrotnie nagradzana ochrona 
antywirusowa dostępna i zarządzana 
poprzez portal CloudCare. Wykrywaj, blokuj 
i usuwaj wirusy zanim się one uaktywnią.

 
 

•   Automatyczne usuwanie wirusów
i innych zagrożeń

•   Wbudowana zapora chroniąca przed 
intruzami z zewnątrz. 

•   AVG® Smart Scanning zmniejsza wykorzystanie pamięci 
oraz dba o wydajność pracowników. 

•   Automatyczne aktualizacje 

Dbaj o bezpieczeństwo danych.

Przechowuj swoje cenne dane 
w zaszyfrowanej chmurze oraz 
zmniejsz skutki ewentualnej utraty 
ważnych plików. 

•   Trójstopniowe szyfrowanie przechowywanych oraz 
będących w użytku danych 

 

•   Czasowe kopie zapasowe dostosowano 
do Twoich potrzeb.

•   Serwery danych funkcji ShadowProtect® dla 
kompletnej ochrony

 

•  Opłaty w zależności od wykorzystania



Blokowanie spamu, ochrona poczty 
e-mail, łatwe zarządzanie.

 

Ciesz się bezpiecznymi i wydajnymi usługami, 
blokuj złośliwe wiadomości oraz spam, zanim 
przedostaną się one do Twojej sieci.

AVG® AntiSpam
Zabezpieczenie przed spamem, wirusami, 
atakami phishing oraz innymi zagrożeniami 
poczty e-mail. Niechciane treści zatrzymywane są

tym samym wykorzystanie pasma.

AVG® Email Archive
Brak konieczności utrzymywania lokalnych serwerów 
poczty e-mail. Zwiększona wydajność dzięki intuicyjnemu 
wyszukiwaniu oraz ochrona przed skutkami utraty danych, 

 

AVG® Email Archive Lite
Wygodne, krótkoterminowe przechowywanie 
wszystkich wiadomości e-mail w archiwum.

 

AVG® Encrypted Email
Zabezpiecz komunikację e-mail, korzystając z zasad

określonych kryteriów. 

 
 

Chroń swoich użytkowników oraz 
zwiększ wydajność swojej firmy.

Dbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników 
oraz zarządzaj dostępem do Internetu, tak aby 
odwiedzane przez nich strony nie psuły wizerunku 

 
 

 

•   Chroń użytkowników przed szkodliwą zawartością 
•   Blokuj dostęp pracowników do nieodpowiednich stron 
•

rozwiązania problemu
•   Określ zasady korzystania z Internetu 

w Twojej �rmie 
 

AVG® Content 
gniretliF 

AVG® Email 
Security Services

   Kontroluj koszty.
  Płać tylko za to, czego używasz.



AVG AntiVirus  
Jak to działa? 

Urządzenie użytkownika
(Komunikacja między 

portem, a użytkownikiem)

Szyfrowanie SSL
(Dane szyfrowane za 

pomocą 2048-bitowego 
systemu)

Firewall
Wielopoziomowa zapora

AVG CloudCare™
(serwer)

Szybkość, skuteczność i prostota
AVG AntiVirus to w pełni funkcjonalna ochrona, która jest zawsze automatycznie aktualizowana. 
Dzięki zintegrowanej usłudze AVG® Content Filtering, osoby pracujące zdalnie oraz użytkownicy 
mobilni są chronieni w każdym miejscu.

Architektura AVG CloudCare™
•  Szyfrowanie SSL 2048-bit
• Wielopoziomowe zapory z funkcją SPI
•  Prywatna chmura
• Bezpieczne zasady dla haseł użytkowników
• Kompatybilność ze wszystkimi zaporami
• Kompatybilność ze wszystkimi przeglądarkami

Obsługa systemów
System operacyjny AVG CloudCare™
Windows® XP

Windows® XP Pro x64 Edition

Windows® Vista (32-bit, 64-bit)

Windows® 7  (32-bit, 64-bit)

Windows® Server 2003 (R2, 32-bit, 64-bit)

Windows® Server 2008 (R2, 32-bit, 64-bit)

Windows® Small Business Server 2003

Windows® Small Business Server 2008

Windows® Small Business Server 2011

Minimalne i zalecane wymagania 
sprzętowe

 

•  Intel® Pentium CPU 1.5 GHz minimalne (Intel Pentium 
CPU 1.8 GHz rekomendowane)

•   750 MB wolnego miejsca na dysku minimalne (900 MB of 
wolnego miejsca na dysku rekomendowane)

• 512 MB of RAM

Obsługiwane przeglądarki
• Internet Explorer® 7.0 lub nowsza
• Mozilla Firefox® 2.0 lub nowsza
• Google Chrome™ 10.0 lub nowsza
• Safari® 4.0 lub nowsza
• Opera® 10.0 lub nowsza

Funkcje
LinkScanner® 
Stworzony, aby chronić Twoich klientów przed zagrożeniami 
ukrytymi na stronach internetowych.

Firewall    
Niezawodna i nieprzerwana ochrona portów i aplikacji 
Twojego klienta. Ochrona tożsamości działająca razem 
z zaporą zapewnia prawidłowe funkcjonowanie procesów 
i aplikacji oraz odpowiednią komunikację pomiędzy 
użytkownikiem, a usługami.

AVG Smart Scanning  
Przeprowadza skanowanie tylko wtedy, gdy użytkownicy nie 
korzystają ze swoich urządzeń, a także zmniejsza priorytet 
skanowania, jeśli są oni w trakcie pracy.

Ochrona sieci społecznościowych AVG
 

Automatycznie sprawdza linki udostępniane w aplikacjach 
takich, jak Facebook® oraz Skype® w czasie rzeczywistym, 
aby chronić firmę Twojego klienta.

Online shield
 

Zapewnia bezpośrednią ochronę stron WWW dla każdej 
przeglądarki internetowej Twojego klienta. Dzięki funkcji 
skanowania linków, możesz być pewny, że AVG CloudCareTM 
dostarcza odpowiednią ochronę, gdy Twoi klienci przeglądają 
sieć lub korzystają z zakupów i bankowości online.

Ochrona tożsamości 
 

Chroni hasła i numery kart kredytowych, a także identyfikuj e 
potencjalnie niebezpieczne oprogramowanie, zezwalając 
wyłącznie na bezpieczne transakcje pomiędzy klientem, 
a dostawcą.

Szyfrowanie SSL
(Dane szyfrowane za 

pomocą 2048-bitowego 
systemu)



Wypróbuj AVG CloudCare™ za darmo! 

 
 

 

Wypróbuj nowoczesne rozwiązanie antywirusowe oraz wszystkie moduły 
AVG CloudCare korzystając z bezpłatnej, 30-dniowej wersji TRIAL. 

Zapytaj swojego dostawcę usług IT lub wypełnij formularz na stronie:  
www.avg.pl/biznes/cloudcare



Skontaktuj się z nami
Telefon:            32 246-94-94
Email: biuro@avg.pl

www.avg.pl/biznes/cloudcare

CORE - dystrybutor AVG
ul. Wolności 109a  
41-500 Chorzów
 

 


