avast! Pro Antivirus
avast! Pro Antivirus obsahuje stejné funkce jako kompletní Internet Security, mimo nástrojů ﬁrewall a antispam. Dále nabízí
vylepšené zpracování dat založené na technologii cloud, zjednodušené uživatelské rozhraní a nové nástroje Software
Updater a Čištění prohlížečů. Samozřejmě si můžete veškeré funkce programu přizpůsobit podle svého.

Hlavní funkce
Hybridní cloud technologie
vylepšené! antivirOvé a antispyWarOvé JádrO
Naše mnohokrát oceněné antivirové jádro chrání proti virům, spyware a ostatním
škodlivým kódům. Nyní navíc s novým algoritmem, založeným na strojovém učení,
odhalí nové virové hrozby v řádu milisekund.
vylepšené! neustálá aktualiZace virOvé databáZe
Místo tradičních denních aktualizací teď dostanete každou novou deﬁnici viru od
našich serverů hned, jak ji zpracuje naše virová laboratoř. Vaše virová databáze
tak bude stále aktuální a váš počítač chráněný před nejnovějšími viry.
vylepšené! systém reputace sOubOrů filerep
avast! FileRep vás dopředu informuje o možných bezpečnostních rizicích právě
otvíraného souboru. Díky chytrému algoritmu, který prochází miliardy unikátních
záznamů v cloudu, budete v ještě větším bezpečí. Analýza souborů probíhá na
základě různých kritérií, např. kolik lidí konkrétní soubor stáhlo a jak je soubor
starý. Tuto technologii používá i jádro programu, aby dokázalo během kontroly
počítače rychleji a inteligentněji rozhodovat.

Funkce pro zlepšení ochrany
nové! sOftWare updater
Udržuje vaše programy aktuální, včetně bezpečnostních záplat. Již nemusíte pro
zjištění nové verze aktivně kontrolovat každý program zvlášť. Software Updater
nabízí přehled všech zastaralých programů na vašem počítači a pomůže tak
odhalit případná bezpečnostní rizika.
nové! brOWser cleanup
V tomto novém nástroji můžete spravovat a odstranit všechny otravné panely
nástrojů a zásuvné moduly z vašeho internetového prohlížeče.

vylepšené! behaviOrální Štít
Náš behaviorální štít je nyní přesnější v odhalování běžících procesů, které
vykazují známky neobvyklého chování.
vylepšené! avast! sandbOX
Díky virtuálnímu prostředí vám poskytuje další úroveň bezpečnosti – podezřelé
stránky nebo aplikace si můžete spustit odděleně, takže neohrozí váš počítač.
podporované operační systémy: Windows 8, Windows XP SP2+ 32-bit, Vista,
7 (32-bit a 64-bit) pouze RTM verze jsou podporovány (Windows 7 SP1 RC je
také podporována)
nepodporované operační systémy: Windows 2000, Windows XP 64-bit
(bez ohledu na instalovaný SP)

Více možností
nové! uživatelské rOZhraní
Zjednodušili jsme uživatelské rozhraní programu avast! tak, aby odpovídalo
současným trendům moderní navigace. Noví uživatelé mohou program snadněji
používat, zatímco pokročilí neztrácejí možnost si přizpůsobit funkce programu
podle svého.

systémOvé pOžadavky:
Procesor Pentium 3, 128 MB RAM,
400 MB volného místa na pevném disku
Microsoft Windows XP/ Vista/7/8
(32/64 bit)
certifikáty:

nové! OptimaliZace prO dOtykOvé ObraZOvky
Naše nové uživatelské rozhraní s velkými tlačítky zjednodušuje použití programů
avast! na dotykových zařízeních s Windows 8.
vZdálená pOdpOra
Nástroj Vzdálená podpora vám umožní poprosit o pomoc někoho z rodiny nebo
přátel a dát mu vzdálený přístup do svého počítače. Povolit přístup můžete jen vy
a můžete ho také kdykoliv zrušit. Vzdálenou podporu zabezpečují ﬁrewally
a servery AVAST. Už nikdy nebudete muset telefonovat o pomoc a vysvětlovat,
co se na obrazovce děje.
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Hlavní technologie
Okamžitá ochrana (real-time) proti rootkitům
Chrání vás před tzv. rootkity, které jsou v operačním systému pro
běžné bezpečnostní aplikace neviditelné.
avast! WebRep
Hodnotí webové stránky na základě jejich věrohodnosti a spolehlivosti
– informací poskytnutých komunitou avast!. Snáze tak odhalí nové
útoky a zlepší vaši ochranu před podvodnými weby.

Nejnovější technologie
Kontrola během načítání systému
Kontroluje možné infekce ve vašem počítači ještě před tím, než se
spustí samotný operační systém, který by aktivoval skryté viry.
avast! SafeZone™
Otevře vám novou (zcela čistou) pracovní plochu, díky které nemůžou
ostatní aplikace nainstalované v počítači vidět, co právě děláte
– ideální řešení pro používání on-line bankovnictví a bezpečné nákupy.
Po zavření se všechna dočasná data vymažou a nenecháte po sobě
žádnou stopu. Nyní s automatickou nápovědou.
Inteligentní kontroly
Díky seznamu bezpečných aplikací snižuje množství kontrolovaných
souborů. Soubory, které jsou označeny jako bezpečné a u kterých
nedošlo ke změně, nejsou znovu kontrolovány.

avast! Real-time Shields – nepřetržitá
kontrola
Štíty souborových serverů
Kontrola právě otevíraných nebo spouštěných souborů.
E-mailový štít
Kontroluje veškerou příchozí i odchozí poštu (použití v MS Outlook
vyžaduje zásuvný modul).
Webový štít
Kontroluje každou navštívenou stránku, stahovaný soubor i Java
skript. Webový štít díky inteligentnímu systému kontroly nezpomaluje
váš prohlížeč.

Další funkce
avast! účet
AVAST účet slouží jako úložiště všech dat spojených s programem
avast!. Umožní vám sledovat všechny vaše instalace programu avast!,
včetně kompletních informací o stavu programu, a další užitečné
statistiky.
Kompatibilní s Windows 8
avast! verze 7 byl prvním antivirem třetích stran, který získal
certifikaci pro Windows 8. Avast! 8 samozřejmě také podporuje
poslední verzi operačního systému Windows.
Pro více informací, prosím navštivte: www.avast.com
Porovnat s našimi dalšími produkty pro domácnost:

Štít komunikačních aplikací (P2P / chat)
Kontroluje soubory stažené přes programy využívající P2P připojení.

název produktu

Síťový štít
Dva hlavní nástroje – blokování URL pro podezřelé adresy a nenáročný
systém detekce narušení – vás ochrání před síťovými viry.

Čištění prohlížečů

Skriptový štít
Odhalí podezřelé skripty skryté ve webových stránkách a ochrání vás
před jejich útokem a potenciálním poškozením vašeho počítače.
Behaviorální štít
Zastaví nejnovější hrozby i bez jejich předchozí znalosti.
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* Manuální mód v avast! Free Antivirus
Automatický mód v avast! Pro Antivirus/avast! Internet Security
Tichý mód v avast! Premier

Místní AVAST partner:

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

telefon
fax
twitter
facebook
web

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