
 Ochrona i wdajność
Zapobiega przed dostawaniem 
się niechcianych lub 
zainfekowanych wiadomości 
e-mail do sieci klienta. 
Zapewnia 10 poziomów 
gruntownej ochrony, która jest 
bardziej efektywna niż 
tradycyjne technologie.

Zarabiaj więcej
Skorzystaj z AVG AntiSpam do 
zachęcenia nowych klientów oraz 
zwiększ swoje dochody dzięki 
wysokiej jakości usługom. 
Jako partner AVG, otrzymasz 
niższe ceny, dodatkowe zniżki 
oraz możliwość zainstalowania i 
korzystania z AVG AntiSpam 
w swojej firmie za darmo. 

Oszczędzaj czas
Zmniejsz frustrację klienta. 
Unikaj infekcji i błędów 
związanych z czarną listą, 
przez co zmniejszysz ilość 
komplikacji. Co więcej, 
AVG AntiSpam pozwoli Ci 
oszczędzać czas i pieniądze, 
ponieważ jest łatwy w nawigacji, 
zmianie ustawień, dodawaniu 
nowych klientów itp. 

Zadbaj o zaufanie klienta
Rozwiąż swoje problemy dzięki 
wzmocnieniu swojej reputacji. Oprócz 
czystej skrzynki odbiorczej, Twoi klienci 
pragną także rozwiązać problem 
utraconych wiadomości e-mail. Jako, że 
AVG AntiSpam przechowuje przychodzące 
wiadomości e-mail przez 10 dni, nawet 
awaria lokalnego serwera poczty nie będzie 
w tym przypadku dużym problemem.

Skorzystaj już dziś, dzwoniąc pod numer 32 246 94 94 lub 
wysyłając wiadomość na adres reseller@avg.pl

 

a
Nic nie denerwuje Twojego klienta bardziej niż skrzynka e-mail pełna reklam i wiadomości 
spam. Jednak teraz problem ten można rozwiązać w prosty i skuteczny sposób.

AVG AntiSpam jest usługą działająca w chmurze, która zapewnia kompleksową ochronę 
Twojej skrzynki pocztowej przed spamem, wirusami, atakami typu phishing i innymi istotnymi 
zagrożeniami przenoszonymi drogą mailową. Wykorzystuje ona unikalną technologię 
identyfikacji źródeł, z których pochodzą wiadomości spam, a także chroni Cię z jeszcze większą 
dokładnością i wydajnością niż inne usługi działające w chmurze.

AVG® AntiSpam
Ochrona skrzynki e-mail 
jest taka prosta…  

Po co komplikować? 



Oszczędność czasu, bezawaryjność i reputacja
Usługa AVG AntiSpam jest najlepszym rozwiązaniem na ciągle zmieniające się środki zabezpieczeń i 
wyzwania dotyczące wiadomości spam. Automatyczne aktualizacje sprawiają, że chmura 
doskonale radzi sobie ze spamem oraz chroni przed jego negatywnym wpływem na sieć.

Features
Ochrona e-mail w oparciu o objętość
Około 80-90% wszystkich wiadomości w interncie wysyłanych jest do nieistniejących 
użytkowników danej domeny. Usługa AVG AntiSpam eliminuje przychodzące 
wiadomości e-mail, które wysłane były do takich użytkowników Twojej domeny.

 

Audyt poczty wychodzącej
Pomaga blokować wychodzące wiadomości e-mail, zawierające spam i 
wirusy oraz zapobiega przed przypadkowym rozsyłaniem wiadomości spam 
przez nieświadomych tego klientów. 

Dozwolone kraje
Blokuje wiadomości pochodzące z krajów,  których serwery nie zostały 
dopuszczone do wysyłania Ci wiadomości e-mail.

Panel AVG AntiSpam
Może zostać automatycznie wstawiony w dolnej części skrzynki odbiorczej 
Twojego klienta, aby mógł on sam zaktualizować swoje preferencje dostępu.

Funkcja Address-on-the-Fly™
Pozwala klientom na bezpieczne podawanie adresów e-mail na stronie 
internetowej, forum lub podczas konwersacji, tak aby mogły być one 
„zablokowane” w razie wykorzystania ich przez spamera 
lub oszusta internetowego.

Funkcje dla partnerów AVG
Własna marka
Wszystkie elementy panelu informacyjnego AVG AntiSpam Message Center są w pełni 
konfigurowalne, dzięki czemu możesz zamieścić w nim nazwę swojej firmy, logo lub dane kontaktowe.

Administracja
Używaj panelu Message Center, aby dodawać i obsługiwać nowych klientów.

Maksymalna dowolność
Ciesz się najwyższym poziomem elastyczności, aby odpowiednio reagować na potrzeby klientów.

Awards

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

Wspierane 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
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Customer Network

Incoming Filtered Email

ExchangeSync

Email Continuity

Firewall

Outgoing SMTP Protection
(Zombie/Open Relay)

AVG Encrypted Email
Subject matter lexicons
1. HIPAA
2. Financial Services
3. Profanity
4. Massachusetts Law 201 CMR 17.00
5. Nevada Law NRS 597.970

AVG AntiSpam
AntiSpam
AntiVirus
DHA/DoS
Email Spooling

AVG Email Archive
eDiscovery
Active Archive
Email Recovery

Funkcje Architektura AVG CloudCare™


