
Ochrona z myślą 
o użytkownikach

Rozwiązanie dla firm zaprojektowane pod kątem skuteczności 
ochrony, niewielkiego wykorzystania zasobów i łatwości użytkowania.



AVG to jedna z najlepiej rozpoznawalnych nazw w dziedzinie bezpieczeństwa online. Zapewniamy je już 
ponad 110 milionom firm i użytkowników indywidualnych na całym świecie. 

System AVG 2011 Internet Security zapewnia wielowarstwową ochronę, co oznacza, że nie musisz się 
martwić zagrożeniami dla Twoich danych i sieci firmowej.

Czym wyróżnia się system AVG?
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Świat małego biznesu zmienił się. Firmy w coraz większym stopniu wykorzystują internet jako motor 
swojego sukcesu — do zdobywania klientów i uzyskania przewagi nad konkurencją. Ponieważ zarówno 
Ty, jak i Twoi pracownicy komunikujecie się przez sieć i przechowujecie coraz więcej osobistych 
i firmowych informacji online, te praktyki przyciągnęły nową generację cyberprzestępców. Tradycyjne 
systemy zabezpieczeń i programy amtywirusowe już nie wystarczają — potrzebujesz znacznie 
nowocześniejszej ochrony sieci firmowej.

Witamy w AVG. Innowacyjne rozwiązania na potrzeby ochrony małych przedsiębiorstw aktywnych 
w internecie 

Prowadzenie małej firmy oznacza robienie tego, co lubisz, co Ci się podoba i w czym czujesz się 
najlepiej. Potrzeby tej działalności stawiasz wówczas na pierwszym miejscu.

Dla takich osób stworzyliśmy produkty AVG. Wszystkie korzyści oferowane przez światowego 
ekspertem w dziedzinie zabezpieczeń stają się dostępne dla małych firm.

  Wszechstronne, wiodące w branży systemy zabezpieczające zapewniają Twojej firmie ochronę 
podczas pracy online i offline

  Zaprojektowane pod kątem szybkiego działania, niewielkiego wykorzystania zasobów i łatwości 
użytkowania

  Rozwiązania umożliwiające dostosowanie zabezpieczeń do potrzeb sieci firmowej — laptopów, 
komputerów stacjonarnych i serwerów 

Więcej czasu na codzienne zadania, mniej frustracji oraz wolność pozwalająca wykorzystać każdą 
okazję w sieci bez niepotrzebnych obaw.

Wszystko to zapewnisz sobie dzięki produktom AVG.

Dlaczego AVG?
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WIODĄCA OCHRONA W SIECI

Wszystkie nasze produkty zawierają składnik AVG LinkScanner®, dzięki czemu zapewniają ochronę 
sieci firmowej przed zagrożeniami, które mogą być ukryte na każdej stronie internetowej. 

Składnik AVG Identity Protection™ wykorzystuje najnowsze technologie behawioralne 
do identyfikowania nietypowo zachowującego się oprogramowania i natychmiast zatrzymuje 
jego działanie, zanim zdąży ono wyrządzić szkody w Twoim systemie. 

Ochrona sieci społecznościowych to nowość dostępna jedynie w systemie AVG 2011. 
Automatyczne sprawdzanie linków wymienianych w serwisach Facebook i MySpace w czasie 
rzeczywistym gwarantuje Twojej firmie bezpieczeństwo podczas coraz popularniejszego 
korzystania z sieci społecznościowych.

OCHRONA ZAWDZIĘCZANA NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Sieć AVG Community Protection Network to nowość w wersji AVG 2011. Jest to swego rodzaju 
straż sąsiedzka, zapewniająca bezpieczeństwo wszystkim członkom społeczności. 

Technologia AVG Protective Cloud to również nowość dostępna od wersji AVG 2011. Stale 
przeprowadzamy w internecie testy „in the cloud”, aby móc identyfikować najnowsze 
zagrożenia i zapewniać Twojej firmie niezawodną ochronę przed nimi.

OSZCZĘDNOŚĆ CENNEGO CZASU

Inteligentne skanowanie AVG pracuje, gdy przebywasz z dala od komputera. Kiedy wracasz, 
przełącza się w tryb niskiego priorytetu. 

Konsola administracji zdalnej AVG została udoskonalona na potrzeby systemu AVG 2011 
i umożliwia szybką, bezproblemową instalację oraz wdrożenie w sieci firmowej.

 Już od ponad 20 lat tworzymy wielokrotnie nagradzane oprogramowanie zabezpieczające

 Zaufało nam ponad 110 milionów użytkowników

  Otrzymujemy doskonałe oceny od niezależnych laboratoriów zajmujących się testowaniem 
programów antywirusowych

  Bezpłatne wsparcie techniczne i aktualizacje do najnowszych wersji przez cały okres subskrypcji

 Nasza 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy oznacza zakup bez ryzyka

Powody, dla których warto wybrać AVG

Firma AVG zatrudnia wiodących światowych ekspertów w celu opracowywania innowacyjnych, 
przełomowych technologii. 
Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na zdobyte przez nas nagrody.

Specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa
rekomendują system AVG



Internet to klucz do sukcesu Twojej firmy. Zaczynając od transakcji online i komunikacji poprzez 
pocztę e-mail, a kończąc na obsłudze poufnych danych klientów.  Dzięki wielowarstwowej ochronie, 
inteligentnemu skanowaniu i przyjaznej użytkownikowi konsoli administracyjnej, AVG Internet Security 
Business Edition 2011 jest doskonałym rozwiązaniem dla osób oczekujących od oprogramowania 
wysokiego poziomu ochrony, niskiego zużycia zasobów systemowych i bezproblemowego użytkowania.

SZYBSZY, WYGODNIEJSZY, SKUTECZNIEJSZY 

Produkt AVG Internet Security Business Edition 2011 oferuje 
aktualizacje priorytetowe, całkowicie nowy Interfejs użytkownika 
i jest bardziej intuicyjny w użyciu niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe 
możliwości:
 

  Czas to pieniądz — zaoszczędź go dzięki funkcji inteligentnego 
skanowania AVG  Inteligentne skanowanie AVG pracuje, gdy 
przebywasz z dala od komputera. Kiedy pracujesz, przełącza się 
w tryb niskiego priorytetu. 
  Trzymaj hakerów z dala od swojej sieci dzięki Zaporze AVG 
Zapora AVG zawiera teraz funkcje inteligentnego wykrywania 
ataków, aby zapewnić Twoim sieciom przewodowym 
i bezprzewodowym większe bezpieczeństwo.  

OCHRONA Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKACH

  Szybko i bezproblemowo przeprowadź instalację i wdrożenie 
systemu w sieci firmowej dzięki konsoli administracji zdalnej.  
Łatwa w użytkowaniu i konfiguracji Konsola administracji zdalnej 
daje Ci ogromne możliwości kontroli,  umożliwiając zdalną 
instalację, wdrożenie i zarządzanie bezpieczeństwem sieci 
firmowej , niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoi pracownicy. 
  Korzystaj z najbardziej aktualnej ochrony dzięki technologii AVG 
Protective Cloud.  Firma AVG stale  przeprowadza w Internecie 
testy „in the cloud”, aby móc identyfikować najnowsze zagrożenia, 
opracowuje rozwiązania i wdraża je na komputerach  wszystkich 
użytkowników. Twoja firma zawsze uzyska najbardziej aktualną  
ochronę przed każdym wykrytym przez nas zagrożeniem.
  Skorzystaj ze społeczności AVG  i Sieci  AVG Community 
Protection Network. 
Sieć AVG Community Protection Network działa jak internetowa 
straż sąsiedzka zapewniająca bezpieczeństwo wszystkim 
członkom społeczności. 

WYJĄTKOWE BEZPIECZEŃSTWO W SIECI WWW

  Zapewnij swojej firmie automatyczną ochronę przed 
najnowszymi i najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami  
dzięki składnikowi AVG LinkScanner® 
Wyświetla on oceny bezpieczeństwa wyników wyszukiwania 
i zapewnia, że  strony odwiedzane przez Twoich pracowników nie 
stanowią zagrożenia.

  Bezpiecznie promuj swoją firmę w serwisach 
społecznościowych  dzięki Ochronie sieci społecznościowych AVG™ 
Automatyczne sprawdzanie linków wymienianych w serwisach 
Facebook i MySpace w czasie rzeczywistym gwarantuje 
Twojej firmie bezpieczeństwo podczas coraz popularniejszego 
korzystania z sieci społecznościowych.

  Zapewnij ochronę swojej firmowej tożsamości i bezpieczeństwo  
internetowych transakcji biznesowych  dzięki technologii 
AVG Data Protection. Program AVG Data Protection zapewnia 
coś więcej niż typową ochronę przed kradzieżą tożsamości 
— dodatkowo identyfikuje podejrzanie zachowujące się 
oprogramowanie, aby skuteczniej chronić Twoje dane firmowe.

BEZPIECZNA I WYDAJNA KOMUNIKACJA 

Z KLIENTAMI, PARTNERAMI I DOSTAWCAMI

  Bezpieczna i wolna od spamu skrzynka odbiorcza dzięki 
składnikowi AVG Anti-Spam.  
Oznacza wszystkie niechciane wiadomości e-mail jako spam, 
chroniąc Ciebie i Twoją firmę przed oszustami internetowymi 
i zaśmieconymi skrzynkami pocztowymi.  

  Unikaj zaśmiecenia swoich serwerów pocztowych
dzięki ochronie systemu AVG. 
Trzyma wirusy i spam z dala od Twoich serwerów poczty, 
zapewniając prawidłowe działanie całego systemu pocztowego.

    Całkowite bezpieczeństwo laptopów 
i komputerów stacjonarnych Twoich pracowników

    Ochrona serwerów plików zapobiegająca szerzeniu 
się szkodliwego oprogramowania w Twojej sieci

    Ochrona serwerów pocztowych przed 
spamem, phishingiem i innymi zagrożeniami 
rozpowszechnianymi za pomocą poczty e-mail

    Zautomatyzowane aktualizacje oraz monitorowanie 
i raportowanie stanu bezpieczeństwa

   Scentralizowana konfiguracja, aktualizacje 
i raportowanie

   Centralne zarządzanie licencjami
   Narzucenie zasad bezpieczeństwa
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AVG posiada odpowiednie dla Ciebie, niezależnie od Twoich potrzeb ani struktury sieci firmowej.

ODBIORCY, DLA KTÓRYCH POWSTAŁ SYSTEM AVG:

Pomożemy Ci wybrać ochronę AVG 
odpowiednią dla Twojej firmy

  Firmy aktywne w Internecie, wykonujące szeroki 
zakres czynności online, takich jak operacje bankowe, 
transakcje handlowe oraz komunikacja z klientami, 
dostawcami i partnerami.

  Firmy potrzebujące łatwego w użyciu rozwiązania 
zabezpieczającego, dostosowanego do potrzeb małych 
i średnich przedsiębiorstw.

  Firmy mające dość rozwiązań zabezpieczających, które 
spowalniają ich pracę.

 Firmy z sieciami opartymi o system Microsoft Windows®.

  Firmy wymagające pełnej ochrony laptopów komputerów 
stacjonarnych, serwerów i pracowników zdalnych.

Przejrzyj poniższą tabelę, aby znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla swojej firmy:

Dodatkowo otrzymasz wszystkie 
korzyści oferowane przez

Całkowita ochrona dla Twoich 
firmowych laptopów, stacji 
roboczych, serwerów plików 
i poczty e-mail

Czy Twoja sieć firmowa składa się tylko ze stacji 
roboczych (laptopów i komputerów stacjonarnych)? NIE NIE NIE TAK TAK

Czy w Twojej sieci jest także serwer plików? NIE NIE NIE TAK TAK
Czy masz w swojej sieci firmowej
także serwer poczty e-mail? NIE NIE NIE NIE TAK

Czy chcesz zapewnić stacjom roboczym i serwerom 
w sieci firmowej nie tylko niezawodną ochronę 
antywirusową, ale także ochronę przed spamem?

NIE NIE NIE NIE TAK

Czy już korzystasz z ochrony laptopów i komputerów PC 
i potrzebujesz jedynie ochrony dla serwerów plików? TAK NIE NIE NIE NIE

Czy już korzystasz z ochrony laptopów i komputerów PC 
i potrzebujesz jedynie ochrony dla serwerów pocztowych? NIE TAK NIE NIE NIE

Czy posiadasz w sieci serwery działające na platformie 
innej niż Windows? (Linux/FreeBSD) NIE NIE TAK NIE NIE

Opcjonalna Konsola administracji zdalnej jest obecna 
we wszystkich produktach biznesowych TAK TAK NIE TAK TAK

Dla wszystkich klientów dostępny jest bezpłatny 
program AVG Rescue CD (Płyta Ratunkowa) TAK TAK TAK TAK TAK

POLECAMY:

FILE SERVER 
EDITION 2011

EMAIL SERVER 
EDITION 2011

LINUX SERVER 
EDITION 2011

AVG ANTI-VIRUS 
2011 BUSINESS 

EDITION

AVG INTERNET 
SECURITY 

2011 BUSINESS 
EDITION

Ochrona serwerów plików,
stacji roboczych (laptopów, komputerów stacjonarnych) 
Ochrona antyspamowa stacji roboczych (laptopów, 
komputerów stacjonarnych) 
Ochrona serwerów pocztowych



Twoja działalność zależy od sprawnej pracy komputerów i sieci. Produkt AVG Anti-Virus Business 
Edition 2011 oferuje wyjątkową ochronę w czasie rzeczywistym, zapewniając bezpieczeństwo 
Twoim danym firmowym oraz gwarantując sprawne funkcjonowanie komputerów i sieci. Dzięki 
temu Ty możesz skupić się wyłącznie na prowadzeniu firmy.  
Przeznaczony dla stacji roboczych i serwerów plików system AVG Anti-Virus Business Edition 
2011 to pojedynczy, łatwy w użytkowaniu i zarządzaniu produkt, który obejmuje wielokrotnie 
nagradzany, nowoczesny silnik antywirusowy, ochronę przed programami szpiegującymi oraz 
dynamiczną ochronę danych. 

SZYBSZY, WYGODNIEJSZY, SKUTECZNIEJSZY 

Program AVG Anti-Virus Business Edition 2011 oferuje automatyczne 
aktualizacje, zaawansowany interfejs skanowania i jest bardziej 
intuicyjny w użyciu niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe możliwości:
 

  Czas to pieniądz — zaoszczędź go dzięki funkcji inteligentnego 
skanowania AVG  Inteligentne skanowanie AVG pracuje, gdy 
przebywasz z dala od komputera. Kiedy pracujesz, przełącza się 
w tryb niskiego priorytetu. 

  Trzymaj hakerów z dala od swojej sieci dzięki Zaporze AVG 
Zapora AVG zawiera teraz funkcje inteligentnego wykrywania 
ataków, aby zapewnić Twoim sieciom przewodowym 
i bezprzewodowym większe bezpieczeństwo. 

OCHRONA Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKACH

  Szybko i bezproblemowo przeprowadź instalację i wdrożenie 
systemu w sieci firmowej dzięki konsoli administracji zdalnej.  
Łatwa w użytkowaniu i konfiguracji Konsola administracji 
zdalnej daje Ci ogromne możliwości kontroli,  umożliwiając 
zdalną instalację, wdrożenie i zarządzanie bezpieczeństwem 
sieci firmowej , niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoi 
pracownicy. 

  Korzystaj z najbardziej aktualnej ochrony dzięki technologii 
AVG Protective Cloud.  Firma AVG stale  przeprowadza w 
Internecie testy „in the cloud”, aby móc identyfikować najnowsze  
zagrożenia, opracowuje rozwiązania i wdraża je na komputerach  
wszystkich użytkowników. Twoja firma zawsze uzyska 
najbardziej aktualną  ochronę przed każdym wykrytym przez nas 
zagrożeniem.

  Skorzystaj ze społeczności AVG  i Sieci  AVG Community 
Protection Network. 
Sieć AVG Community Protection Network działa jak internetowa 
straż sąsiedzka zapewniająca bezpieczeństwo wszystkim 
członkom społeczności. 

WYJĄTKOWE BEZPIECZEŃSTWO W SIECI WWW

  Zapewnij swojej firmie automatyczną ochronę przed 
najnowszymi i najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami  
dzięki składnikowi AVG LinkScanner® 
Wyświetla on oceny bezpieczeństwa wyników wyszukiwania 
i zapewnia, że  strony odwiedzane przez Twoich pracowników nie 
stanowią zagrożenia.
  Bezpiecznie promuj swoją firmę w serwisach 
społecznościowych dzięki Ochronie sieci społecznościowych AVG™ 
Automatyczne sprawdzanie linków wymienianych w serwisach 
Facebook i MySpace w czasie rzeczywistym gwarantuje 
Twojej firmie bezpieczeństwo podczas coraz popularniejszego 
korzystania z sieci społecznościowych.
  Zapewnij ochronę swojej firmowej tożsamości i bezpieczeństwo  
internetowych transakcji biznesowych  dzięki technologii 
AVG Data Protection. Program AVG Data Protection zapewnia 
coś więcej niż typową ochronę przed kradzieżą tożsamości 
— dodatkowo identyfikuje podejrzanie zachowujące się 
oprogramowanie, aby skuteczniej chronić Twoje dane firmowe.

    Wyjątkowa ochrona laptopów i komputerów 
stacjonarnych Twoich pracowników

    Ochrona serwerów plików zapobiegająca szerzeniu 
się szkodliwego oprogramowania w Twojej sieci

    Zautomatyzowane aktualizacje oraz monitorowanie 
i raportowanie stanu bezpieczeństwa

    Scentralizowana konfiguracja, aktualizacje 
i raportowanie

    Centralne zarządzanie licencjami
    Narzucenie zasad bezpieczeństwa
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Dodatkowo otrzymasz 
wszystkie korzyści
oferowane przez

Ochrona ważnych serwerów plików i zapewnienie ich wydajnej pracy to kluczowy czynnik bezpieczeństwa 
Twojej firmy. Produkt AVG File Server Edition 2011 to wielokrotnie nagradzana ochrona przed wirusami 
i oprogramowaniem szpiegującym, przeznaczona dla serwerów plików opartych na systemie Windows. 
Zapobiega rozprzestrzenianiu się w Twojej sieci wirusów i innych zagrożeń. Rozwiązanie to przeznaczone 
jest dla firm dysponujących ochroną antywirusową dla laptopów i komputerów stacjonarnych, która nie 
obejmuje kontroli ważnych danych firmowych przechowywanych na serwerze plików. 
Program AVG File Server Edition 2011 zawiera także dodatkowe rozwiązania techniczne zapewniające 
ochronę serwera przed zagrożeniami pochodzącymi z niebezpiecznych witryn internetowych.

MAKSYMALNIE WYKORZYSTAJ MOŻLIWOŚCI NASZEJ 

OCHRONY OPARTEJ NA SPOŁECZNOŚCI AVG 

  Szybko i bezproblemowo przeprowadź instalację i wdrożenie 
systemu w sieci firmowej dzięki konsoli administracji zdalnej. 
Łatwa w użytkowaniu i konfiguracji Konsola administracji 
zdalnej daje Ci ogromne możliwości kontroli, umożliwiając 
zdalną instalację, wdrożenie i zarządzanie bezpieczeństwem 
sieci firmowej , niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoi 
pracownicy. 
  Korzystaj z najbardziej aktualnej ochrony dzięki technologii 
AVG Protective Cloud. Firma AVG stale przeprowadza testy 
„in the cloud”, identyfikuje najnowsze zagrożenia, opracowuje 
rozwiązania  i wdraża je na komputerach użytkowników. Twoja 
firma zawsze uzyska najbardziej aktualną ochronę przed każdym 
wykrytym przez nas zagrożeniem.  
  Skorzystaj ze społeczności AVG  i Sieci  AVG Community 
Protection Network. 
Sieć AVG Community Protection Network działa jak straż 
sąsiedzka, w której wszyscy członkowie naszej internetowej 
społeczności pomagają zbierać dane o zagrożeniach 
i opracowywać rozwiązania, w ten sposób zapewniając sobie 
lepszą ochronę.   

INTELIGENTNA I SZYBKA OCHRONA, KTÓRA NIE 

KRĘPUJE DZIAŁAŃ TWOJEJ FIRMY

  Zaoszczędź cenny czas dzięki funkcji inteligentnego skanowania AVG.
Inteligentne skanowanie AVG pracuje, gdy przebywasz z dala 
od komputera. Kiedy wracasz, przełącza się w tryb niskiego 
priorytetu. Ponadto nie marnuje czasu na skanowanie plików 
uznanych za bezpieczne. 
  Zapewnij swojej firmie automatyczną ochronę przed 
najnowszymi zagrożeniami dzięki technologii AVG Anti-Virus, 
Ochronie rezydentnej i inteligentnemu składnikowi 
Anti-Rootkit. Chroni Twoją firmę przed wirusami, robakami 
i końmi trojańskimi oraz ich nieświadomym rozprzestrzenianiem.

  Chroń swoje ważne dane biznesowe  dzięki składnikowi AVG 
Anti-Spyware.  Chroni Twoją firmę przed oprogramowaniem 
szpiegującym i reklamowym, które śledzi Twoje poufne dane 
biznesowe

    Zautomatyzowane aktualizacje oraz 
monitorowanie i raportowanie stanu 
bezpieczeństwa

    Scentralizowana konfiguracja, aktualizacje 
i raportowanie

    Centralne zarządzanie licencjami
    Narzucenie zasad bezpieczeństwa

avg.com

Dodatkowo otrzymasz 
wszystkie korzyści
oferowane przez

Wyjątkowa ochrona dla Twoich 
firmowych laptopów, stacji 
roboczych i serwerów plików

Niezbędna ochrona przed wirusami
i oprogramowaniem szpiegującym
dla serwerów plików opartych 
na systemie Windows



Poczta e-mail stanowi siłę napędową Twojego biznesu, umożliwiając efektywną komunikację 
z pracownikami, klientami i dostawcami - niezależnie od tego, gdzie jesteś. Twoje firmowe dane, 
czas i reputacja są zbyt cenne, aby narażać je na niebezpieczeństwo mogące wyniknąć z kliknięcia 
podejrzanego linku lub otwarcia zainfekowanego pliku. 
Jeśli Twoje komputery stacjonarne i przenośne są już chronione przed wirusami, lecz ważne 
dane przekazywane za pośrednictwem serwera poczty e-mail (lub na nim przechowywane) nadal 
pozostają niezabezpieczone, potrzebujesz wielokrotnie nagradzanej ochrony zapewnianej przez 
program AVG Email Server Edition 2011.

BEZPIECZNA I WYDAJNA KOMUNIKACJA 

Z KLIENTAMI, PARTNERAMI I DOSTAWCAMI

  Bezpieczna i wolna od spamu skrzynka odbiorcza dzięki 
składnikowi AVG Anti-Spam.  
Oznacza wszystkie niechciane wiadomości e-mail jako spam, 
chroniąc Ciebie i Twoją firmę przed oszustami internetowymi 
i zaśmieconymi skrzynkami pocztowymi.  

  Chroń i uniknij zaśmiecenia swoich serwerów pocztowych 
dzięki ochronie serwerów pocztowych systemu AVG. 
Trzyma oszustów, spamerów i wirusy z dala od Twoich serwerów 
poczty, zapewniając prawidłowe działanie całego systemu 
pocztowego.  

MAKSYMALNIE WYKORZYSTAJ MOŻLIWOŚCI NASZEJ 

OCHRONY OPARTEJ NA SPOŁECZNOŚCI AVG 

  Szybko i bezproblemowo przeprowadź instalację i wdrożenie 
systemu w sieci firmowej dzięki konsoli administracji zdalnej.  
Łatwa w użytkowaniu i konfiguracji Konsola administracji 
zdalnej daje Ci ogromne możliwości kontroli,  umożliwiając 
zdalną instalację, wdrożenie i zarządzanie bezpieczeństwem 
sieci firmowej , niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoi 
pracownicy. 

  Korzystaj z najbardziej aktualnej ochrony dzięki technologii 
AVG Protective Cloud. Firma AVG stale przeprowadza testy 
„in the cloud”, identyfikuje najnowsze zagrożenia, opracowuje 
rozwiązania  i wdraża je na komputerach użytkowników. Twoja 
firma zawsze uzyska najbardziej aktualną ochronę przed każdym 
wykrytym przez nas zagrożeniem.  

  Skorzystaj ze społeczności AVG  i Sieci  AVG Community 
Protection Network. 
Sieć AVG Community Protection Network działa jak straż 
sąsiedzka, w której wszyscy członkowie naszej internetowej 
społeczności pomagają zbierać dane o zagrożeniach 
i opracowywać rozwiązania, w ten sposób zapewniając sobie 
lepszą ochronę. 

INTELIGENTNA I SZYBKA OCHRONA, KTÓRA NIE 

KRĘPUJE DZIAŁAŃ TWOJEJ FIRMY

  Zaoszczędź cenny czas dzięki funkcji inteligentnego skanowania AVG.
Inteligentne skanowanie AVG pracuje, gdy przebywasz z dala 
od komputera. Kiedy wracasz, przełącza się w tryb niskiego 
priorytetu. Ponadto nie marnuje czasu na skanowanie plików 
uznanych za bezpieczne. 
  Zapewnij swojej firmie automatyczną ochronę przed 
najnowszymi zagrożeniami dzięki technologii AVG Anti-Virus, 
Ochronie rezydentnej i inteligentnemu składnikowi 
Anti-Rootkit. Chroni Twoją firmę przed wirusami, robakami 
i końmi trojańskimi oraz ich nieświadomym rozprzestrzenianiem.
  Chroń swoje ważne dane biznesowe  dzięki składnikowi AVG 
Anti-Spyware.  Chroni Twoją firmę przed oprogramowaniem 
szpiegującym i reklamowym, które śledzi Twoje poufne dane 
biznesowe

    Zautomatyzowane aktualizacje oraz 
monitorowanie i raportowanie stanu 
bezpieczeństwa

    Scentralizowana konfiguracja, aktualizacje 
i raportowanie

    Centralne zarządzanie licencjami
    Narzucenie zasad bezpieczeństwa

avg.com

Dodatkowo otrzymasz 
wszystkie korzyści
oferowane przez

Poczta e-mail stanowi siłę napędową Twojego biznesu, umożliwiając efektywną komunikację 
z pracownikami, klientami i dostawcami - niezależnie od tego, gdzie jesteś. Twoje firmowe dane, 
czas i reputacja są zbyt cenne, aby narażać je na niebezpieczeństwo mogące wyniknąć z kliknięcia 
podejrzanego linku lub otwarcia zainfekowanego pliku. 
Jeśli Twoje komputery stacjonarne i przenośne są już chronione przed wirusami, lecz ważne 
dane przekazywane za pośrednictwem serwera poczty e-mail (lub na nim przechowywane) nadal 
pozostają niezabezpieczone, potrzebujesz wielokrotnie nagradzanej ochrony zapewnianej przez 
program AVG Linux Server Edition 2011.

BEZPIECZNA I WYDAJNA KOMUNIKACJA 

Z KLIENTAMI, PARTNERAMI I DOSTAWCAMI

  Bezpieczna i wolna od spamu skrzynka odbiorcza dzięki 
składnikowi AVG Anti-Spam.  
Oznacza wszystkie niechciane wiadomości e-mail jako spam, 
chroniąc Ciebie i Twoją firmę przed oszustami internetowymi 
i zaśmieconymi skrzynkami pocztowymi.  
  Chroń i uniknij zaśmiecenia swoich serwerów pocztowych 
dzięki ochronie serwerów pocztowych systemu AVG. 
Trzyma oszustów, spamerów i wirusy z dala od Twoich serwerów 
poczty, zapewniając prawidłowe działanie całego systemu 
pocztowego.

MAKSYMALNIE WYKORZYSTAJ MOŻLIWOŚCI NASZEJ 

OCHRONY OPARTEJ NA SPOŁECZNOŚCI AVG 

  Korzystaj z najbardziej aktualnej ochrony dzięki technologii 
AVG Protective Cloud. Firma AVG stale przeprowadza testy 
„in the cloud”, identyfikuje najnowsze zagrożenia, opracowuje 
rozwiązania  i wdraża je na komputerach użytkowników. Twoja 
firma zawsze uzyska najbardziej aktualną ochronę przed każdym 
wykrytym przez nas zagrożeniem.  
  Skorzystaj ze społeczności AVG  i Sieci  AVG Community 
Protection Network. 
Sieć AVG Community Protection Network działa jak straż 
sąsiedzka, w której wszyscy członkowie naszej internetowej 
społeczności pomagają zbierać dane o zagrożeniach 
i opracowywać rozwiązania, w ten sposób zapewniając sobie 
lepszą ochronę. 

INTELIGENTNA I SZYBKA OCHRONA, KTÓRA NIE 

KRĘPUJE DZIAŁAŃ TWOJEJ FIRMY

  Zaoszczędź cenny czas dzięki funkcji inteligentnego skanowania AVG.  
Inteligentne skanowanie AVG pracuje, gdy przebywasz z dala 
od komputera. Kiedy wracasz, przełącza się w tryb niskiego 
priorytetu. Ponadto nie marnuje czasu na skanowanie plików 
uznanych za bezpieczne. 
  Zapewnij swojej firmie automatyczną ochronę przed 
najnowszymi zagrożeniami dzięki technologii AVG Anti-Virus, 
Ochronie rezydentnej i inteligentnemu składnikowi 
Anti-Rootkit. Chroni Twoją firmę przed wirusami, robakami 
i końmi trojańskimi oraz ich nieświadomym rozprzestrzenianiem.

  Chroń swoje ważne dane biznesowe  dzięki składnikowi AVG 
Anti-Spyware.  Chroni Twoją firmę przed oprogramowaniem 
szpiegującym i reklamowym, które śledzi Twoje poufne dane 
biznesowe

    Zautomatyzowane aktualizacje oraz 
monitorowanie i raportowanie stanu 
bezpieczeństwa

    Scentralizowana konfiguracja, aktualizacje 
i raportowanie

    Centralne zarządzanie licencjami
    Narzucenie zasad bezpieczeństwa

avg.com

Dodatkowo otrzymasz 
wszystkie korzyści
oferowane przez

Niezbędna ochrona dla Twoich 
serwerów pocztowych przed 
wirusami, oprogramowaniem 
szpiegującym i spamem.

Niezbędna ochrona przed wirusami 
i oprogramowaniem szpiegującym
dla Twoich serwerów pocztowych 
opartych na systemach Linux 
i FreeBSD



avg.com

Oto jak program AVG 2011 chroni Twoją firmę
Wszyscy biznesowi klienci firmy AVG mogą korzystać z pomocy technicznej świadczonej przez naszych ekspertów — 
bez dodatkowych kosztów, przez całą dobę, z dowolnego miejsca na Ziemi. Po prostu odwiedź naszą witrynę pomocy 
pod adresem http://www.avg.com/support, a nasi eksperci szybko przywrócą Ci poczucie bezpieczeństwa.

avg.com   Copyright, 2010 AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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AVG Technologies USA, Inc.
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Rozwiązanie dla małych 
i średnich firm,
zaprojektowane pod kątem skuteczności ochrony, 
niewielkiego wykorzystania zasobów i łatwości użytkowania.

Więcej informacji
Produkty AVG dla domu i małych firm:
http://www.avg.com/home-and-office-security
Produkty AVG do ochrony sieci i serwerów:
http://www.avg.com/business-security

CHROŃ SWOJĄ FIRMĘ, PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW PRZED NAJNOWSZYMI ZAGROŻENIAMI ONLINE
Ochrona sieci społecznościowych AVG
(NOWE i UNIKALNE rozwiązanie AVG) 

Linki wymieniane za pośrednictwem serwisów Facebook i MySpace są 
automatycznie sprawdzane w czasie rzeczywistym, co pozwala chronić Twoją firmę.

AVG LinkScanner® Search-Shield
(UDOSKONALONA FUNKCJA)

Wyświetla oceny bezpieczeństwa wyników wyszukiwania, dzięki czemu możesz 
określić, czy dana strona jest bezpieczna, jeszcze przed jej otwarciem.

AVG LinkScanner® Surf-Shield (NOWE i UNIKALNE rozwiązanie AVG)     Sprawdza, czy strony WWW odwiedzane przez Twoich pracowników 
są bezpieczne, jeszcze zanim zostaną załadowane.

AVG Identity Protection™ | Identyfikuje podejrzanie zachowujące się oprogramowanie, aby chronić Twoją tożsamość i poufne dane firmowe. 
AVG LinkScanner (wyjątkowa ochrona przed phishingiem) | Sprawdza, czy witryny internetowe i wiadomości e-mail są godne zaufania. 

BEZPIECZNA KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI, PARTNERAMI I DOSTAWCAMI
AVG Anti-Spam | Zapobiega zaśmiecaniu stacji roboczych i serwerów wiadomościami e-mail od spamerów, oszustów i phisherów.

Skaner poczty e-mail AVG 
(UDOSKONALONY)

Sprawdza pod kątem zagrożeń załączniki i linki zawarte w wiadomościach e-mail, aby zapobiec ich 
pobraniu do skrzynki odbiorczej oraz szkodom, które mogą wyrządzić.

Ochrona Sieci AVG™ | Sprawdza pliki jeszcze przed ich pobraniem, a także upewnia się, czy linki wymieniane podczas rozmów są bezpieczne.

CHROŃ WAŻNE DANE NA SWOICH SERWERACH I DBAJ O ICH WYDAJNOŚĆ

Ochrona serwerów poczty e-mail     Wydajna ochrona serwera poczty e-mail (działającego na platformie Windows) przed wirusami, 
oprogramowaniem szpiegującym i spamem. 

Ochrona serwerów plików | Niezawodna ochrona serwerów plików. 

JESZCZE INTELIGENTNIEJSZA I SZYBSZA OCHRONA, KTÓRA NIE SPOWALNIA FUNKCJONOWANIA TWOJEJ FIRMY
Inteligentny skaner(NOWOŚĆ)  | Pracuje, gdy odpoczywasz, oraz nie marnuje czasu na skanowanie plików uznanych za bezpieczne.
Inteligentna Zapora(UDOSKONALONA)  | Trzyma hakerów z daleka od Twoich sieci (bezprzewodowych i konwencjonalnych).

AVG Anti-Virus, Ochrona rezydentna AVG, i inteligentny 
składnik AVG Anti-Rootkit(UDOSKONALONE)

Chroni Twoją firmę przed wirusami, robakami i końmi trojańskimi 
oraz ich nieświadomym rozprzestrzenianiem.

Anti-Spyware | Chroni Twoją firmę przed oprogramowaniem szpiegującym i reklamowym, które może śledzić ważne dane biznesowe.

Technologia AVG Protective Cloud 
(NOWOŚĆ)

Wykorzystuje jednocześnie wiele silników skanujących i detekcję behawioralną, 
aby móc identyfikować nowe i nieznane zagrożenia.

Tryb milczący (NOWOŚĆ) | Umożliwia administratorom i użytkownikom wyłączenie powiadomień na stacjach roboczych.

Sieć AVG Community Protection Network 
(NOWOŚĆ)

Informacje o najnowszych zagrożeniach z całego świata zapewniają Twojej firmie stale 
aktualną ochronę.

Laboratoria AVG Threat Labs  (NOWOŚĆ)     Funkcja ta umożliwia szczegółowy wgląd w zagrożenia czyhające na stronach, przed którymi 
chroni Cię system AVG.

ŁATWA INSTALACJA I ADMINISTRACJA POZWOLI CI SKONCENTROWAĆ SIĘ NA DZIAŁALNOŚCI FIRMY
Technologia klonowania wdrożeń | Umożliwia łatwą i szybką instalację i konfigurację systemu w sieci. 
Menedżer autostartu (UDOSKONALONY) | Pozwala na łatwe wyłączenie aplikacji, które są uruchamiane podczas startu systemu. 
Narzędzia systemowe (UDOSKONALONE) | Dostosowują sposób działania systemu AVG w Twojej sieci.  
Aktualizacje priorytetowe | Zapewniają stałą, automatycznie aktualizowaną ochronę Twojej firmy przed najnowszymi zagrożeniami. 
Przycisk Auto-fix (NOWOŚĆ) | Wystarczy jedno kliknięcie, aby rozwiązać najczęściej występujące problemy na poszczególnych stacjach roboczych. 
Pomoc techniczna | Eksperci techniczni dostępni 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Rescue CD | Umożliwia naprawę sieci i przywrócenie jej do działania po wystąpieniu poważnej infekcji. 

W pełni konfigurowalna zdalna Konsola administracyjna (UDOSKONALONA)     Umożliwia łatwą i szybką instalację oraz zarządzenie 
systemem AVG w sieci.
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Dołącz do nas: LinkedIn  (AVG Anti-Virus) | Facebook  (AVG Anti-Virus) | Twitter  (officialavgnews)


