
   Całkowity spokój 
ducha
 

Korzystając z usługi sieciowej 
działającej w chmurze, 
uznawanej przez światowe 
instytucje finansowe, możesz 
być pewny, że wszystkie 
wiadomości wychodzące są 
szyfrowane pod względem 
określonych przez użytkownika 
kryteriów oraz automatycznie 
stosowane we wszystkich 
firmowych komputerach 
oraz urządzeniach mobilnych.

Zarabiaj więcej
Korzystaj z AVG Encrypted 
Email, aby zachęcić nowych 
klientów oraz wykorzystać 
potencjalne korzyści tej 
kluczowej usługi. Jako partner 
AVG, możesz także cieszyć się 
niskimi cenami oraz 
dodatkowymi zniżkami. 

Oszczędzaj czas 
Zmniejszając ilość komplikacji 
i przerw, jakie naruszenia 
bezpieczeństwa mogą 
powodować dla Twojego klienta, 
zmniejszasz także koszty i czas 
związane z takimi awariami. 
Dodatkowo, funkcja AVG 
Encrypted Email, podobnie 
do reszty usług AVG CloudCare 
jest łatwa w do zainstalowania 
oraz posiada automatyczne 
aktualizacje, przez co 
oszczędzasz zarówno czas, 
jak i pieniądze.

Zadbaj o klienta
Wzmocnij swoją reputację, aby rozwiązać 
wszystkie problemy. Możesz zaoferować 
swoim klientom niezawodny system 
szyfrowania poczty e-mail, działający w 
chmurze tak, aby nie musieli oni inwestować 
w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie czy 
pracowników zajmujących się obsługą 
ręcznych systemów szyfrowania.

Skorzystaj już dziś,    dzwoniąc pod numer 32 246 94 94 lub wysyłając wiadomość 
 

Usługa AVG Email Archive jest bezpiecznym rozwiązaniem działającym w chmurze, które 
zezwala klientowi na szyfrowanie wychodzących wiadomości e-mail w zależności od ich treści, 
nadawcy lub odbiorcy. Zapewnia też unikalną komunikację, która nie wymaga uwierzytelniania 
oraz eliminuje konieczność tworzenia własnych kluczy szyfrujących przez klienta.

AVG® Encrypted Email
Ochrona prywatności Twojego 
klienta jest taka prosta…

Kradzieże tożsamości i naruszenia bezpieczeństwa mogą w ułamku sekundy zniszczyć biznes 
Twojego klienta. Teraz możesz jednak dostarczyć mu kompleksową ochronę poczty e-mail, 
dzięki prostej, efektywnej i opłacalnej usłudze AVG Encrypted Email.

na adres reseller@avg.pl
 



Prostota i bezpieczeństwo
Usługa AVG Encrypted Email wyklucza konieczność uwierzytelniania nadawcy/odbiorcy 
poprzez automatyczne szyfrowanie całej komunikacji dzięki bezpiecznej sieci w chmurze, aby 
łatwiej było przestrzegać przepisów prawa oraz chronić poufne informacje.

Funkcje
Zasady szyfrowania poczty e-mailEmail Encryption
Szyfruj wszystkie wiadomości e-mail w oparciu o ich treść, nadawcę lub odbiorcę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiadomości mogą być także szyfrowane 
automatycznie, jeśli zostaną oznaczone słowami kluczowymi w temacie, zostaną 
oznaczone jako poufne lub będą skierowane do konkretnych adresów. 
Automatyczne szyfrowanie poczty e-mail
Publiczne klucze szyfrujące są automatycznie pobierane, a następnie 
dystrybuowane, pozwalając na automatyczne szyfrowanie wiadomości e-mail.
Dodatkowe narzędzia szyfrujące
Wiadomości e-mail, które zostały wysłane bez żadnego zabezpieczenia, mogą być 
automatycznie zaszyfrowane, przekierowane lub zablokowane, jeśli nie spełniają 
one wymagań dotyczących polityki szyfrowania firmy. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia 
poważnych błędów oraz problemów. 
Kompatybilność z wieloma urządzeniami
Oprócz bezpiecznego szyfrowania urządzeń komputerowych, usługa AVG Encrypted 
Email zapewnia kompatybilność z wiadomościami z urządzeń BlackBerry 
i innymi smartfonami.
Bezpieczny portal wiadomości
Usługa AVG Encrypted Email jest rozwiązaniem działającym w chmurze, posiadającym 
certyfikaty SysTrust oraz SAS-70 II dla dodatkowego spokoju ducha.

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.
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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

Nagrody

 

 

 

oudCare™ 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

Architektura AVG CloudCare™


