avast! Email Server Security
avast! Email Server Security poskytuje nejen nezbytnou ochranu emailových schránek vaší společnosti (včetně Microsoft
Exchange Server), ale nyní je tato ochrana díky neustálé aktualizaci založené na cloudové technologii rychlejší než kdy dřív
- chrání vaše data i před novými hrozbami „nultého dne“. Nově lze zakoupit licence pro jednotlivé servery, což nabízí ještě
větší ﬂexibilitu.
název produktu

Centrální Antivirus
AntiAutospráva
Spyware Sandbox Sandbox SafeZone WebRep Antispam Firewall Exchange
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klíčové vlastnosti – avast! email server security
antivirovÉ a antispYWarovÉ Jádro

ohleduplnost k životníMu prostŘedí (green coMputing)

Špičkové testovací jádro poskytuje spolehlivou ochranu před viry, spywarem

Díky efektivním a rychlým procesům zanechává minimální stopu na životním

sYstÉMovÉ požadavkY:

a dalšími formami škodlivého kódu.

prostředí.

Windows 2008/R2, 2003 server,

nové! neustálá aktualizace virovÉ dataBáze

optiMalizace testování s více podprocesY

Nyní místo tradičního čekání na aktualizaci databáze dostanete díky připojení na

Tato funkce produktů avast! umožňuje rozdělit jednotlivé velké soubory mezi více

AVAST Viru Lab oblak okamžitý popis každého nalezeného viru. Vaše databáze

jader, a urychlit tak proces testování.

Windows SBS 2011, 256/512 MB RAM,

bude průběžně aktualizována nejnovějšími deﬁnicemi.
eMulátor kÓdu (nástroJ uMožŇuJící duplikování na JinÉM
antispaM

sYstÉMu)

Antispam pro servery Microsoft Exchange 2007/2010 s posledním servisním

Využívá dynamického překladu (metoda mnohem rychlejší než tradiční

balíčkem (SP).

emulace) podezřelého kódu v izolovaném prostředí pro rozbalování a při využití
heuristickým jádrem.

heuristickÉ Jádro
Aktivně hledá kódy, které jsou nedetekovatelné podle standardních deﬁnicí a znaků.

JednoduchÉ Blokování pŘíloh
Nástroj vám dá možnost zablokovat příložené soubory podle přípony.

inteligentní skanování
Díky seznamu bezpečných aplikací snižuje množství požadavků na skenování

doplněk pro eXchange server

souborů až o 80%. Soubory, které jsou označeny za bezpečné, jsou znovu

Nástroj pro integraci s Exchange serverem.

prohlíženy jen v případě, že u nich dojde ke změně.

200 MB volného místa na disku
Microsoft Exchange server
2003/2007/2010
certifikátY:
A
ADVANCED+
DYNAMIC
PROTECTION TEST

Možnost skenování na pozadí
Skenování bez omezení reálného provozu serveru.
Nastavitelná upozornění
Vestavěný přizpůsobitelný nástroj pro usnadnění vaší práce.
snadno ovladatelná grafická plocha (GUI )
Nabízí lehce ovladatelné centrální okno pro všechny funkce programu.
Pro úplné informace o produktu navštivte: www.avast.com

avast software a.s.
trianon office building
budějovická 1518/13a
140 00 praha 4
czech republic

telephone +420 274 005 666
fax +420 274 005 889
web www.avast.com
twitter twitter.com/avast_antivirus
facebook facebook.com/avast

avast! je registrovaná ochranná známka AVAST Software a.s.
Všechny ostatní jména produktů jsou registrovanými ochrannými nebo obchodními známkami jejich vlastníků.
Copyright © 2012 AVAST Software a.s. Všechny uvedené informace se mohou změnit bez upozornění.

