
Não permitiria a entrada de uma persona non 
grata no seu escritório, portanto, não permita 
que intrusos informáticos acedam à sua rede 
quando não está a prestar atenção. Se a sua 
empresa utiliza computadores diariamente, 
precisa de uma protecção constante que 
mantenha continuamente os seus valiosos 
dados comerciais seguros. 

4  NOVO verificador de vírus de alto desempenho 
proporciona-lhe uma excelente protecção sem 
comprometer o funcionamento da empresa

4 A protecção MELHORADA contra ataques de 
phishing evita que os seus funcionários sigam 
links perigosos.

4 A Firewall MELHORADA funciona em segundo 
plano para manter os piratas informáticos fora da 
sua rede sem comprometer o funcionamento da 
sua empresa

4 NOVO CD de Recuperação com base Linux 
assegura que a sua rede possa ser recuperada 
mesmo que uma infecção impeça o arranque do 
Windows

4 NOVA administração remota assegura a activação 
facilitada e a gestão centralizada de incidentes de 
segurança 

Com o AVG Anti-Virus Business Edition obtém 
protecção fácil de gerir contra as mais avançadas 
ameaças actuais, on-line e off-line. O AVG Anti-Virus 
inclui o nosso componente exclusivo, LinkScanner®, 
que proporciona protecção essencial para evitar que 
os seus funcionários permitam inadvertidamente a 
entrada de ameaças baseadas na Internet na sua rede.

80 milhões de pesssoas confiam em nós para se manterem seguras.

Proporciona uma segurança mais eficiente 
que não compromete o funcionamento da sua 
empresa.

O AVG Anti-Virus Business Edition 9.0 é fácil de instalar, gerir e 

manter:

4 Configuração centralizada, relatórios e actualizações

4 Gestão de licenças única

4 Instalação e reparação remotas 

AVG ANTI-VÍRUS  
BUSINESS EDITION 9.0  
PROTECÇÃO ESSENCIAL PARA O SEU NEGÓCIO



  Como o AVG Anti-Virus Business Edition 9.0 protege o seu negócio :
SEGURANÇA MAIS INTELIGENTE QUE NÃO VAI ABRANDAR O SEU NEGÓCIO
NOVO verificador Anti-Virus/ 
Anti-Spyware de alta velocidade

Mantém a sua empresa a funcionar de forma impecável e o seu servidor de ficheiros livre de vírus, spyware, worms, 
Trojans e outras ameaças.

NOVA Firewall Impede que os piratas informáticos transformem a sua rede num pasto para botnets e mantém-no seguro

TRANSFORME A INTERNET NUM LOCAL SEGURO PARA A SUA EMPRESA, FUNCIONÁRIOS E PARA OS SEUS CLIENTES

LinkScanner® Active Surf-Shield Assegura que cada página web que você visita é segura

LinkScanner Search-Shield Classificação de segurança para cada pesquisa que faça

NOVA protecção de phishing Analisa para garantir que as páginas são realmente o aparentam ser

PERMITE QUE OS FUNCIONÁRIOS COMUNIQUEM DE FORMA SEGURA COM OS CLIENTES, PARCEIROS E FORNECEDORES

Verificador de email Limpa o seu sistema de email de anexos de mensagens nocivos e links perigosos

Protecção Web Assegura a tranferência e partilha de ficheiros sem correr o risco de infecções por vírus.

CUIDA DA SEGURANÇA ENQUANTO VOCÊ CUIDA DO SEU NEGÓCIO

NOVA activação melhorada Simples de instalar e configurar graças à nova tecnologia de clonagem

Gestor de actualizações Assegura que a empresa está constantemente protegida contra as ameaças mais recentes - automaticamente

NOVO Rescue CD Restaura a sua rede na eventualidade de uma infecção impossibilitar o arranque dos sistemas

Anti-Rootkit Tecnologia de remoção extra forte para extrair as ameaças mais resistentes e sofisticadas

Suporte especializado Suporte técnico sempre que precise

Sistemas Operativos
AVG Anti-Virus 

Business  
Edition 9.0

AVG Remote 
Admin

Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows XP Pro x64 

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Vista x64 

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2003 Server x64 

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2008 Server x64 

Nota

Protecção de Dados, Firewall, Anti-Spam do cliente, 
e módulos WebShield são destinados para uso em 
desktop e não deve ser instalados num servidor.

Todos os clientes AVG têm suporte técnico gratuito  
especializado. E, claro, todos os clientes AVG também 
recebem actualizações gratuitas e actualizações do 
programa automaticas até ao termo da sua licença.

Distribuição e Suporte Técnico em Portugal
Tel. 229 477 000
suporte@microplus.pt

www.microplus.pt

Pentium Processor, 1.8 GHz
600 MB de disco  (para instalação)
512 MB RAM

Requisitos de sistema Compatibilidade
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WINNER: HOTTEST
ANTI-VIRUS SOFTWARE
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