
Pozwól nam zająć się ochroną, 
a sam skup się na swojej firmie.

 
 

 



Wielokrotnie nagradzane rozwiązanie do 
ochrony kluczowych części Twojej firmy.

 

Czego tu nie lubić? 

  
„Ekonomiczna ochrona 
dla Twojej firmy.”



Chroń swoją firmę
Komunikacja, dane oraz Internet to trzy kluczowe obszary ryzyka dla dzisiejszych �rm. 
Upewnij się, że Twoi użytkownicy są chronieni oraz produktywni podczas administracji i 
zarządzania kosztami.

Oszczędzaj czas
Pozwól swojemu zaufanemu partnerowi zarządzać i administrować ochroną użytkowników, 
danych i sieci, dzięki czemu Ty możesz skoncentrować się na ważnych działaniach, 
przynoszących zyski Twojej �rmie.

 

Zmniejsz koszty
Płać tylko za usługi, których używasz. Po wyborze usługi opłaty pobierane są w zależności 
od stopnia wykorzystania jej funkcji, dlatego też możesz być pewny, 
że płacisz za aktywną ochronę.

•  Żadnych początkowych inwestycji 
•  Pro-aktywna pomoc w zakresie IT
•  Żadnych kluczy licencyjnych, żadnych ograniczeń stanowiskowych
•  Kluczowe usługi od tego samego dostawcy

Pojedyncza platforma WWW dostarczająca usługi 
pre-paid chroniące Twoją firmę oraz zaufany 
partner do zarządzania nimi...

 
 

Rozwiązanie jest proste:

Ochrona własnej firmy jest teraz  taka prosta...

Czy ochrona własnej firmy 
może być tak prosta?

 
  

Teraz jest to możliwe.



Chroń swoją sieć, zabezpiecz komunikację i 
przechowuj dane w bezpieczny sposób.

 
 

  
A jednocześnie minimalizuj 
ogólne koszty zarządzania.

 

AVG® Online  
pukcaB 

AVG®  
TI etomeR 

AVG® AntiVirus

Natychmiastowa pomoc bez 
potrzeby odwiedzania klienta.

 
 

Zmniejsz koszty związane z koniecznością 
odwiedzania klientów, 
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.

Pomóż swoim klientom bezpiecznie 
przechowywać dane w chmurze oraz 
zmniejsz skutki ewentualnej utraty danych

•   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
Zabezpieczenia przed spamem, wirusami, 
atakami phishing oraz innymi zagrożeniami 
poczty e-mail. Niechciane treści zatrzymywane są
w chmurze z dala od Twojej �rmy, zmniejszając 
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, 
w przypadku gdy pracownik odchodzi z �rmy.

 

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

 

AVG® Encrypted Email
Zabezpiecz komunikację e-mail, korzystając z zasad
identy�kacji wrażliwych treści i szyfrowania według 
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 
�rmy.

 
 

 

•   Chroń użytkowników przed szkodliwą zawartością 
•   Blokuj dostęp do nieodpowiednich stron 
• Skon�guruj powiadomienia w celu szybkiego 

rozwiązania problemu
•   Określ zasady korzystania z Internetu  

AVG® Content 
gniretliF 

AVG® Email 
Security Services

   
Kontroluj koszty.   
Płać tylko za to, czego używasz.

Proste zarządzanie usługami IT dla małych �rm



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

www.avg.pl/cloudcare


