
Najwyższa jakość ochrony
na każdym poziomie. 

 

 



Zdobywca nagrody MSP Alliance© MSPWorld Cup 
za najlepszą usługę w chmurze.

©

Wielokrotnie nagradzane oprogramowanie, 
które dostarcza najlepszej jakości usługi 
Twoim klientom, a Tobie przynosi 
same korzyści...

 
 

Czego tu nie lubić? 

AVG CloudCare™ daje możliwość zdalnego dostępu i zarządzania siecią klienta, 
występującymi w niej zagrożeniami, zasadami bezpieczeństwa, a także jej wymaganiami. 
O ile dobrze mi wiadomo, nie ma na rynku żadnego innego oprogramowania, 
które jest aż tak elastyczne.



 Rozwijanie się (z zyskiem) z mniejszymi firmami 
jest takie proste...

Zarabiaj więcej
Pomóż sobie zwiększyć swój zysk dzięki usługom w chmurze i przedstaw korzyści swoim 
klientom. Określaj możliwości sprzedaży dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym.

Zmniejsz koszty
Płać tylko za usługi, których używasz. Dzięki zdalnemu dostępowi i prostej aktywacji, koszty są 
na tyle niskie, że nawet Twój najmniejszy klient może przynieść zyski. 

Oszczędzaj czas
Zarządzaj zdalnie korzystając z naszej darmowej platformie administracyjnej działającej 
w chmurze, pozwalającej zaoszczędzić Ci czas i koszty podróży. Automatyczne aktualizacje 
w czasie rzeczywistym oznaczają mniej pracy dla Ciebie.

 

Darmową platformę WWW do zdalnych usług informatycznych, 
ułatwiająca zarządzanie sieciami klientów za pomocą jednego 
programu oraz usługi pre-paid wystarczające dla podstawowych 
potrzeb biznesowych... 

Rozwiązanie jest proste, wybierz:

• Dostęp z przeglądarki internetowej
• DARMOWE narzędzie zdalnego zarządzania

 

• Powiadomienia o zagrożeniach i 
  sprzedaży w czasie rzeczywistym
• Elastyczne powiadomienia firmowe

 
• Proste zasady zarządzania
• Żadnych początkowych inwestycji
• Żadnych kluczy licencyjnych i ograniczeń 
  stacji roboczych
• Dostęp do forum AVG CloudCare

 
Czy da się zwiększyć przychody, 
współpracując z małymi firmami?

 
  

Teraz jest to możliwe. 

• 30-dniowe wersje próbne wielu usług

Po co komplikować? 

• Aktywacja usługi za pomocą jednego 
  kliknięcia



Reaguj szybciej, chroń sieć, zabezpiecz 
komunikację i przechowuj dane swoich klientów.

 
 

  
To wszystko dzięki DARMOWEJ platformie 
ułatwiającej zarządzanie usługami IT.

 

AVG® Online  
pukcaB 
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AVG® AntiVirus

Natychmiastowa pomoc bez 
potrzeby odwiedzania klienta.

 

Zmniejsz koszty związane z koniecznością 
odwiedzania klientów dzięki naszej 
darmowej  aplikacji zdalnego zarządzania.

 

•  Połączenie za pomocą jednego kliknięcia
•  Zdalne naprawianie niespodziewanych problemów 

związanych (lub niezwiązanych) z bezpieczeństwem
 

•  Skróty klawiszowe dla często wykonywanych czynności
•  Pomoc techniczna poprzez czat
•  Ostrzeżenia i potencjalnych zagrożeniach zanim 

zdążą one wystąpić

Chroń sieć swojego klienta.  

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

 

•  Automatyczne usuwanie wirusów
Wbudowany �rewall•  

•  Powiadomienia o zagrożeniach w czasie rzeczywistym
•  Zmniejszenie zużycia pamięci dzięki 

AVG® Smart Scanning
  

•  Dokładne raportowanie

Ochrona danych klienta oraz 
zapewnienie dostępu w razie potrzeby.

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

 

•  Trójstopniowe szyfrowanie przechowywanych oraz 
będących w użytku danych

 

•  Konfigurowalne zasady tworzenia kopii zapasowych
•  Aktywne zarządzanie powiadomieniami w czasie rzeczywistym
•  Usługa pre-paid za każdy miesiąc – bez potrzeby 

wcześniejszego szacowania
 •  Serwery obrazów i kopii zapasowych zapewniających 

pełną ochronę



Blokuj spam, zabezpiecz e-mail, 
ułatwiaj zarządzanie.

 

Pozwól swoim klientom na cieszyć się 
z bezpieczniejszej i bardziej wydajnej 
poczty e-mail. Zapobiegaj przenoszeniu 
wirusów i spamu poprzez e-mail oraz wyeliminuj 
potrzebę lokalnego przechowywanie wiadomości.

 

 

AVG® AntiSpam 
Ochrona przed spamem, wirusami, atakami 
typu phishing innymi istotnymi zagrożeniami 
przenoszonymi drogą mailową.

 

AVG® Email Archive
Wyeliminuj potrzebę lokalnego przechowywania wiadomości 
Twoich klientów, np. w tabelach PST,  zwiększ wydajność dzięki 
intuicyjnej wyszukiwarce oraz chroń przed utraceniem danych 
e-mail, gdy pracownik odchodzi z �rmy.

AVG® Email Archive Lite
Wygodne, krótkoterminowe przechowywanie i 
archiwizacja wszystkich wiadomości e-mail przez okres 60 dni.

AVG® Encrypted Email 
Zabezpiecz komunikację z klientem dzięki zasadom 
określającym wrażliwą zawartość oraz szyfruj wiadomości, 
które spełniają żądane kryteria.

Chroń biznes i zarządzaj 
wydajnością klienta.

 
 

Pomóż swoim klientom poprawić ich wydajność 
oraz ochronę z wykorzystaniem funkcji �ltrowania 
treści i zarządzania opartego na określaniu zasad.

 
 

•  Ochrona klienta przed szkodliwą 
zawartością sieci

 

•  Blokowanie niewłaściwych witryn
•  Tworzenie zasad dla grup/indywidualnego użytkownika
•  Otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym
•  Brak konieczności korzystania z serwerów proxy
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AVG® Content 
gniretliF 

AVG® Email 
Security Services

 
 
Kontroluj swoje koszty.  
Płać tylko za to, czego 
używają Twoi klienci.

 

Proste zarządzanie usługami IT dla małych firm



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

www.avg.pl/cloudcare


