avast! File Server Security
Samostatné, vysoce výkonné bezpečnostní řešení pro servery avast! File Server Security kontroluje veškerý provoz na
vašich serverech a poskytuje účinnou ochranu před infekcí. Nyní nabízí i rychlé cloudové funkce, jako je neustálá aktualizace
virové databáze a systém reputace souborů, což umožňuje urychlení toku informací o nových hrozbách přímo ke koncovým
uživatelům.
název Produktu

Centrální Antivirus
AntiAutospráva
Spyware Sandbox Sandbox SafeZone WebRep Antispam Firewall Exchange
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klíčové vlastnosti – avast! File server security
antivirové a antisPyWarové jádro

nové! systém varování PŘed rePutací souborů

Vylepšený skenovací nástroj chrání proti virům, spywaru a dalším pokusům o napadnutí.

FileRep Vás upozorní jestli je soubor bezpečný ještě před tím, než ho otevřete - to

systémové Požadavky:

je zčásti určeno tím, kolik lidí soubor má a jak je soubor starý. Tato technologie se

Windows 2008/R2, 2003 server,

využívá také interně, kde umožňuje skenovacímu jádru činit vhodnější rozhodnutí.

Windows SBS 2011, 256/512 MB RAM,

heuristické jádro

200 MB volného místa na disku

Aktivně hledá kódy, které jsou podle standardních deﬁnic a znaků nedetekovatelné.
inteligentní skenování
okamžitá (real-time) ochrana PŘed rootkity

Díky seznamu bezpečných aplikací snižuje množství požadavků na skenování

Blokuje rootkity (škodlivý kód používaný zejména pro krádeže) během načítání

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

operačního systému, kdy jsou pro ostatní detekční nástroje neviditelné.

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

nové! neustálá aktualizace virové databáze

ohleduPlnost k životnímu ProstŘedí (green comPuting)

Nyní místo tradičního čekání na aktualizaci databáze dostanete díky připojení na

Díky efektivním a rychlým procesům zanechává minimální stopu na životním prostředí.

AVAST Viru Lab oblak okamžitý popis každého nalezeného viru. Vaše databáze
bude průběžně aktualizována nejnovějšími deﬁnicemi.

oPtimalizace testování s více PodProcesy
Tato funkce produktů avast! umožňuje rozdělit jednotlivé velké soubory mezi více
jader, a urychlit tak proces testování.

Microsoft SharePoint Server
2003/2007/2010
certiFikáty:
A
ADVANCED+
DYNAMIC
PROTECTION TEST

Plánované skenování
Umožňuje vám nastavit si čas a soubory, které se mají testovat.
Emulátor kódu (nástroj umožňující duplikování na
jiném systému)
Využívá dynamického překladu (metoda mnohem rychlejší než tradiční
emulace) podezřelého kódu v izolovaném prostředí pro rozbalování a
při využití heuristickým jádrem.
Skanování během spouštění počítače
Skanuje Váš počítač dříve, než spuštění operačniho systému umožní
možné infekce aktivovat (nyní také pro 64-bitové verze Windows 7 a
Windows Vista).
Odhalování potenciálně nebezpečných programů
Odhaluje potenciálně nechtěné nebo nebezpečné programy, jako třeba
nástroje pro vzdálenou správu počítače nebo programy pro odchytávání
hesel. Pro tyto typy programů si můžete nastavit vlastní pravidla.
KOMPLETNÍ ochrana pro SOUBOROVÉ SERVERY
Obsahuje vysoce výkonné skenování, vynikající přizpůsobivost a je
dokonale propojená s Microsoft SharePoint prostřednictvím API
Microsoftu.
Doplněk pro SharePoint Server
Úzce spolupracuje se SharePoint 2003/2007/2010 servery
prostřednictvím antivirového rozhraní Microsoft.
Nízké využití zdrojů
Nezatěžuje systémové zdroje.
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
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