
AVG® Online Backup

Łatwe zarządzanie
Pełna integracja funkcji AVG Online Backup z portalem AVG CloudCare™ pozwala na proaktywne zarządzanie 
danymi Twojego klienta. Powiadomienia oraz raporty dostarczają bieżących informacji na temat statusu 
kopii zapasowych urządzenia Twojego klienta, natomiast odpowiednie działania, takie jak ponowne uruchomienie 
kopii zapasowej lub przywracanie danych mogą być przeprowadzone łatwo i szybko.

 
 

Usługa pre-paid
W przypadku usługi AVG CloudCare płacisz tylko za to, czego używasz. Wysokość opłaty za korzystanie z 
usługi AVG Online Backup zależy od ilości miejsca wykorzystanego przez klienta. Bez żadnych ukrytych kosztów, 
zapewnisz swojemu klientowi usługi, które są opłacalne i proste do zrozumienia.

 

Ochrona danych klienta
Ważne jest, aby klienci byli pewni, że ich dane są bezpieczne. Dzięki funkcji AVG Online Backup, dane 
chronione są za pomocą 3-stopniowego szyfrowania. Centrum danych posiada także certyfikaty ISO9001 i ISO2701, 
dając klientom pewność, że ich dane nie będą atakowane.

 

Przywracanie i tworzenie kopii zapasowych w każdej chwili
Skonfiguruj harmonogram, aby kopie zapasowe tworzone były automatycznie, gdy tylko urządzenie 
uzyska dostęp do internetu. W przypadku jakiejkolwiek awarii, dane klienta mogą zostać przywrócone na żądanie, 
zapewniając, że ryzyko utraty danych będzie zminimalizowane.

 
 

Ochrona Twojego klienta 
jest teraz taka prosta...

 

Wszyscy dobrze wiemy, jak bardzo ważne jest tworzenie kopii zapasowych swoich danych, jednak 
pod presją czasu nie każdy pamięta, aby robić to regularnie.

AVG Online Backup pomaga chronić dane klienta w bezpieczny, automatyczny sposób, 
który jest szybki do wdrożenia, łatwy do zarządzania, a także dostarcza wielu opcji, w tym 
możliwość wybrania częstotliwości i rodzaju kopiowanych danych.
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Jak to działa? 
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Funkcje
Trzy proste opcje instalacji  
Najnowsza wersja usługi AVG Online Backup może zostać 
zainstalowana zdalnie, za pomocą zaproszenia mailowego, pliku 
instalacyjnego EXE lub MSI, bądź instalacji w czasie rzeczywistym. 

Proste zasady instalacji 
Skorzystaj z ustawień domyślnych lub skonfiguruj ustawienia 
częstotliwości wykonywania kopii, typu i rozmiaru plików, które mają
być przechowywane. 

 

Powiadomienia 
Skonfiguruj powiadomienia dla swoich klientów oraz otrzymuj 
natychmiastowe wiadomości e-mail dotyczące nieudanych, 
przeoczonych lub pomyślnie ukończonych procesów tworzenia kopii. 

Raportowanie danych 
Generuj raporty dotyczące wykorzystania danych, wykorzystania 
urządzenia, kopii zapasowych, historii w czasie rzeczywistym.

 
Jeśli dane zostaną utracona lub ulegną uszkodzeniu, 
możesz łatwo zanelźć i przywrócić kopię zapasową. 

Wybór lokalizacji tworzenia kopii zapasowych 
Niektórzy klienci mogą nie chcieć przechowywać wszystkich 
swoich danych w chmurze. AVG Online backup pozwala również
na tworzenie lokalnie przechowywanych kopoii zapasowych. 

 

Ochrona serwerów 
Funkcja ShadowProtect® pozwala na tworzenie obrazów i kopii 
zapasowych serwera danych, w celu ochrony przed awariami 
sprzętu, utratą informacji lub nawet problemami związanymi 
ze zmianą miejsca.

 

Przeglądaj i odzyskuj pliki w każdej chwili

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 
CPU 1.8 GHz rekomendowane)
  750 MB wolnego miejsca na dysku minimalne 
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


