
 Zarządzaj 
wydajnością

 

 AVG Content Filtering pomaga 
Twoim klientom zwiększać 
wydajność swojej firmy, poprzez 
ograniczanie pracownikom 
dostępu do sieci 
społecznościowych, 
przeglądania i robienia 
zakupów internetowych 
podczas godzin pracy. 
Dodatkową zaletą jest to, 
że zmniejszenie wykorzystania 
łącza dla celów osobistych 
oznacza większą prędkość 
dla operacji biznesowych.

 
 

Oszczędzaj czas 
i pieniądze
Pomoc przy zwiększaniu 
wydajności firmy Twojego 
klienta nie wymaga żadnych 
początkowych inwestycji, a 
także zmian sprzętu czy 
urządzeń sieciowych.

Dzięki gotowym szablonom, 
skonfigurowanie całej funkcji 
jest proste i szybkie. Dzięki 
naszej najnowszej technologii 
V-routing’u, nie potrzebne są 
też żadne ustawienia proxy 
przekierowujące ruch sieciowy 
ani żadne inne metody, dlatego 
też prędkość internetu nie 
jest zmniejszona.

Kontroluj i 
zarządzaj

 

Bądź poinformowany o tym, 
co dzieje się na każdym 
urządzeniu, otrzymując 
natychmiastowe powiadomienia 
w wiadomościach e-mail lub 
SMS. Skonfiguruj elastyczne 
zasady dla pracy w domu, 
biurze, czy podróży oraz 
ograniczaj pracownikom dostęp 
do niektórych stron.

Dzięki aktualizacjom w 
czasie rzeczywistym, 
zarządzanie tymi usługami 
jest prostsze niż kiedykolwiek.

Ochrona przed 
zagrożeniami
AVG Content Filtering zapobiega przed 
przedostawaniem się do firmy jakiegokolwiek 
zagrożenia z zewnątrz, poprzez blokowanie 
stron i witryn, mogących zawierać wirusy, 
złośliwe kody lub inne zagrożenia.
Możliwe jest także automatyczne 
zatrzymywanie stron według kategorii 
(obsługa ponad 60 milionów stron) i 
korzystanie z opcji blokowania
/ostrzegania/zezwalania, aby 
dodatkowo zmniejszyć ryzyko.

 

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

Twoi klienci biznesowi wiedzą, że ich firmy tracą na wydajności, jeśli pracownicy spędzają czas firmowy 
na zakupach internetowych i sieciach społecznościowych.

 

Dzięki usłudze AVG Content Filtering możliwe jest zwiększenie wydajności firmy, 
poprzez kontrolę przesyłanych treści w czasie rzeczywistym oraz możliwość blokowania 
dostępu do stron, które zabierają czas i pieniądze firmy.

 
 

AVG® Content Filtering
Zwiększenie efektywności firmy Twojego klienta 
jest takie proste…

 



Approved sites
End-user

(Main office, Mobile users, 
Remote office)

Blocked sites
End-user

(Main office, Mobile users, 
Remote office)

AVG CloudCare™
using patented V-routing 

technique and dynamic iCat 
filtering.

AVG CloudCare™ 
Filter Servers and 
Reporting servers

V-routing All Web requests 
using normal 
http routing

AVG Content Filtering  
Jak to działa

Szybkość, skuteczność i prostota
Usługa AVG Content Filtering korzystająca z technologi V-routing jest szybka, elastyczna 
i bardzo dokładna. Jej pełna integracja z systemami bezpieczeństwa pozwala na 
wydajną pracę zdalną oraz efektywną pracę na urządzeniach mobilnych.

Funkcje
Bezpłatna oraz prosta do skonfigurowania funkcja AVG Content Filtering jest 
szybka, elastyczna i bardzo dokładna. 

Brak proxy  
Nasza opatentowana technologia nie wymaga żadnego przekierowywania 
ruchu sieciowego, ani innych metod, które spowalniają internet.

Dodatkowe hasło lokalne  
Stwórz dodatkowe hasło, aby zarządzać zablokowanymi stronami bez 
narażania na niebezpieczeństwo hasła administratora.

Gotowe szablony  
Skorzystaj z gotowych szablonów, w celu skonfigurowania automatycznych 
ustawień i elastycznych zasad obowiązujących w domu, firmie oraz podróży.

Powiadomienia SMS oraz ostrzeżenia e-mail 
Wiedz, co dzieje się na każdym urządzeniu, poprzez otrzymywanie 
automatycznych powiadomień i ostrzeżeń drogą mailową lub SMS.

Zasady aktualizacji 
Określ zasady aktualizacji i uaktualnień dla poszczególnych 
funkcji chmury.

 

Automatyczne blokowanie stron 
Blokuj strony automatycznie według kategorii – ponad 60 milionów stron 
sklasyfikowanych do grup. Korzystaj z opcji takich jak 
blokowanie/ostrzeganie/zezwalanie pracownikom na wejście na daną stronę.

Przygotuj drugą linię ochrony  
Funkcja iCat Dynamic Filtering skanuje wszystkie strony, które nie zostały 
jeszcze sklasyfikowane w naszej bazie danych, aby żadna podejrzana 
witryna nie przedostała się do środowiska klienta

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 
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


