
 Poczta e-mail 
Nieprzerwana, dostępna 
na żądanie usługa poczty 
e-mail z każdej lokalizacji. 
Nawet w przypadku 
wewnętrznej awarii serwera 
lub sieci, Twoi klienci mogą 
nadal komunikować się za 
pośrednictwem poczty 
elektronicznej poprzez 
bezpieczny dostęp do chmury 
z poziomu jakiejkolwiek 
przeglądarki.

Zarabiaj więcej
Wykorzystaj pełny potencjał tej 
rozchwytywanej usługi. Jako partner 
AVG, otrzymasz także atrakcyjne ceny 
oraz dodatkowe zniżki. Co  więcej, 
możesz w dalszym ciągu zwiększać 
swoje przychody, sprzedając inne 
usługi AVG Email Security. 
Wszystko uzupełnione dodatkową 
korzyścią, jaką jest brak konieczności
 składania kosztownych wizyt.

Oszczędzaj czas
Mniej przerw w dostawie 
poczty e-mail, mniejsze 
wykorzystanie przepustowości 
sieci klienta, a także brak 
konieczności instalowania 
nowego sprzętu, 
oprogramowania, czy 
dodatkowych narzędzi, które 
sprawią, że możliwe będzie 
zmniejszenie kosztów Twojego 
klienta oraz uzyskanie większych 
korzyści finansowych. 
AVG Email Archive, podobnie do 
reszty usług AVG CloudCare jest 
prosta w aktywacji, przez co 
oszczędzasz zarówno czas, 
jak i pieniądze. 

Zadbaj o klienta
Wzmocnij swoją reputację, aby 
rozwiązać wszystkie problemy. 
Możesz zaoferować swoim klientom 
niezawodny system poczty e-mail, 
dostępny 24/7 oraz umożliwić 
poszczególnym użytkownikom 
wyszukiwanie, dostęp oraz możliwość 
odzyskania wiadomości e-mail 
z archiwum poczty. Łatwy w obsłudze 
interfejs sieciowy AVG Email Archive 
pozwala na odszukiwanie i odzyskiwanie 
wiadomości bez niczyjej pomocy, 
co odciąża Twoich pracowników

Twoi klienci oczekują systemu e-mail, który będzie dostępny 24/7 oraz łatwy w obsłudze 
przez indywidualnych użytkowników, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów wizyt.

Usługa AVG Email Archive jest prostym, bezpiecznym i działającym w chmurze rozwiązaniem, 
które integruje się bezproblemowo z istniejącą infrastrukturą poczty e-mail Twojego klienta. 
Automatycznie przekierowuje ona wszystkie wiadomości przychodzące i wychodzące, tak aby 
mogły być one bezpiecznie przechowywane, wyszukiwane i odzyskiwane przez poszczególnych 
użytkowników.

AVG® Email Archive
Skuteczny i łatwo dostępny 
system poczty e-mail…

Zacznij już dzisiaj,  zwoniąc pod numer 32 246 94 94 lub wysyłając wiadomość 
na adres reseller@avg.pl  



Niezawodność, dostępność i bezpieczeństwo
Usługa AVG Email Archive jest najlepszym sposobem na zaoferowanie swoim klientom niezawodności 
poczty e-mail, bez względu na to, co się wydarzy w ich lokalnej sieci. Przekierowywanie całej wewnętrznej 
i zewnętrznej komunikacji przez chmurę oznacza, że wszystkie informację dostępne są 24/7. 

Features
Bezpieczne, długotrwałe przechowywanie
Cała komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna przekierowywana jest przez bramę 
usługi AVG Email Archive. Przed zapisaniem i zaszyfrowaniem wiadomości, każda z 
nich jest najpierw skanowana w poszukiwaniu spamu i wirusów. 
Aktywna archiwizacja
Poczta e-mail używana jest nieprzerwanie, jako narzędzie do komunikacji oraz 
archiwizacji wiadomości, dlatego też jej archiwum musi być bardziej dynamiczne 
niż zwyczajne pliki i foldery. Aktywna archiwizacja AVG Email Archive przechowuje 
kopie wszystkich przychodzących, wychodzących oraz wewnętrznych wiadomości. 
eDiscovery
Unikalne narzędzia eDiscovery pozwalają użytkownikowi na przeszukiwanie 
każdej wiadomości i załącznika poczty e-mail na wielu poziomach. Silnik usługi 
eDiscovery sprawia, że każdy użytkownik może szybko i łatwo odszukać, otworzyć 
lub przywrócić wiadomość e-mail z archiwum bezpośrednio na swój komputer.
Ciągłość poczty e-mail
Użytkownicy mogą na żądanie uzyskać dostęp do każdej wiadomości e-mail 
znajdującej się w archiwum, gdy tylko maja dostęp do internetu. W przypadku 
awarii sieci lub serwerów, komunikacja e-mail świadczona jest w sposób 
nieprzerwany poprzez bezpieczne serwery usługi AVG Email Archive.
Zmniejszone koszty dla klienta
Usługa AVG Email Archive może być bez problemu zintegrowana z istniejącą 
infrastrukturą poczty e-mail Twojego klienta bez potrzeby instalacji dodatkowego 
sprzętu lub oprogramowania oraz zmniejsza koszty obsługi i zarządzania firmowym 
systemem e-mail. AVG Email Archive zmniejsza także koszty związane z wizytami 
u klienta.

Funkcje dla dostawców
Marka
Wszystkie elementy w Centrum wiadomości mogą być łatwo dostosowane do własnej marki.
Administracja
Korzystaj z Centrum wiadomości, aby dodawać i zarządzać nowymi klientami.
Pełna konfigurowalność
Ciesz się najwyższym stopniem elastyczności, aby móc sprostać potrzebom swoich klientów.

Google Chrome™ is a trademark of Google, Inc. in the United States and other countries. Mozilla Firefox® is a 
registered trademark of the Mozilla Foundation, in the US and other countries. Opera® is a trademark of Opera 
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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

e™ A
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

Architektura AVG CloudCare™


