avast! Pro Antivirus
avast! Pro Antivirus 2014 přináší nové technologie, které vás chrání před novými typy malware. Přidali jsme anti-phishing ochranu
pro všechny rozšířené prohlížeče. Také jsme zvýšili ochranu vašeho soukromí pomocí funkce Do Not Track. Systém včasného varování
(CommunityIQ), který používá při skenování v cloudu prvky umělé inteligence a nová technologie DynaGen, vás ochrání před novými
virovými hrozbami. Obsahuje stejné funkce jako avast! Internet Security 2014, kromě nástrojů firewall a antispam.

NOVINKY - AVAST! PRO ANTIVIRUS
RYCHLEJŠÍ

EFEKTIVNĚJŠÍ

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

vylepšení! VYŠŠÍ VÝKON
Optimalizované antivirové jádro testuje EXE soubory až dvakrát rychleji a při prohledávání
textového obsahu (např. internetových stránek a dokumentů) je dokonce až 10 krát rychlejší.

vylepšení! SAFEZONE
Díky nové verzi Chromium vypadá prohlížeč SafeZone mnohem lépe a snadněji se s ním
pracuje. Také jsme přidali možnost nastavit si seznam stránek (např. stránky vaší banky
nebo oblíbených obchodů), které se budou automaticky spouštět v prostředí SafeZone.

PC:
Procesor Pentium 3, 128 MB RAM,
500 MB volného místa na disku
Microsoft Windows XP SP2/ Vista/ 7/ 8/ 8.1
(32/64 bit)

vylepšení! NEUSTÁLÁ AKTUALIZACE VIROVÉ DATABÁZE
Denně program stahuje více než 250 drobných aktualizací virové databáze, které pomáhají
chránit vaše data i před novými virovými hrozbami.
vylepšení! INSTALACE
Téměř o polovinu jsme zmenšili velikost instalačního souboru, takže stažení a instalace
avast! produktů probíhá výrazně rychleji. Také jsme zjednodušili instalační proces - stačí
pouze jedno kliknutí. Online instalátor zaručí, že budete vždy instalovat aktuální verzi,
takže po instalaci již nemusíte stahovat žádné další aktualizace programu.

ÚSPORNĚJŠÍ
novinka! NOVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (UI)
Na základě ohlasů našich uživatelů jsme vylepšili uživatelské rozhraní antiviru. Zjednodušili
jsme navigaci a přesunuli jsme všechna důležitá nastavení antiviru na jedno místo.
vylepšení! OCHRANNÉ ŠTÍTY
Ve verzi 2014 jsme zredukovali počet ochranných štítů na tři – souborový štít, webový
štít a e-mailový štít. Webový štít obsahuje funkcionalitu síťového štítu a skriptového štítu,
zatímco souborový štít se postará o ochranu vaší online komunikace (IM chat a sdílení
souborů P2P). Snížení počtu ochranných štítů pomáhá uživatelům snáze ovládat důležité
funkce a zjednodušuje způsob komunikace napříč všemi síťovými vrstvami.

novinka! ANONYMNÍ A BEZPEČNÉ PROHLÍŽENÍ INTERNETU
Upravili jsme funkci Do Not Track tak, aby blokovala sledovací mechanizmy na webových
stránkách, které nedodržují smluvený standard Do Not Track. Blokujeme tedy snahy
společností skrytě sledovat vaše aktivity na internetu a sbírat vaše osobní informace.
Díky tomu můžete snadno zablokovat cílené reklamy, které vás pronásledují na mnoha
webových stránkách. Nové, jednoduché rozhraní ukáže přítomnost malwaru na webové
stránce a tím vás chrání před podvodnými stránkami. Snadno můžete také vidět,
jak jiní uživatelé hodnotí vámi navštívené stránky. Stejným způsobem můžete tyto
stránky ohodnotit (přidat palec nahoru nebo palec dolů).
novinka! SKENOVÁNÍ V CLOUDU
Vylepšili jsme algoritmus pro skenování v cloudu a analýzu podezřelých souborů
zaslaných našimi uživateli. Obsahuje nový, optimalizovaný mechanizmus pro sběr dat
z našich senzorů. Nyní soubory prochází několika úrovněmi detekce, kde se zkoumají
podezřelé části kódu, chování nebo instrukce. Nový algoritmus využívá technologii umělé
inteligence. Při analýzách škodlivých kódů se učí rozpoznat podezřelé chování a těchto
znalostí využívá při detekci nových virů.
novinka! DEEPSCREEN
Nová technologie DeepScreen umožní antiviru avast! 2014 provádět inteligentnější
rozhodnutí při kontrole nových nebo neznámých souborů. Funkce DeepScreen, dříve
AutoSandbox, byla doplněna o nové technologie např. dynamický překlad binárního kódu
a DynaGen. DynaGen díky prvkům umělé inteligence dynamicky generuje popisy chování
škodlivých kódů.
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novinka! REŽIM UZAMČENÍ (WHITELISTING)
Režim uzamčení programu zabrání spuštění programů s nízkým hodnocením (mírný
režim), nebo povolí spustit pouze důvěryhodné programy (agresivní režim). Vše funguje
automaticky, bez zásahu uživatele. Režim lze zapnout v menu Nastavení,
v záložce Antivirus.

NA TRHU,

nejdůvěryhodnější
bezpečnostní software
na světě - nyní chrání
téměř 200 milionů PC,
Mac a Android zařízení.

DALŠÍ FUNKCE
novinka! ZÁCHRANNÝ DISK
avast! 2014 umožní uložit vaši instalaci programu avast! na USB, CD nebo DVD disk.
Tento disk využijete například při obnově funkcí infikovaného PC.
vylepšení! INTEGRACE S AVAST ÚČTEM
Spravujte všechna zařízení ve svém avast! účtu přímo z programu avast! 2014.
Váš avast! účet je nyní dokonale integrován do uživatelského rozhraní antiviru,
takže můžete snadněji spravovat všechna svá avast! zařízení.
KOMPATIBILNÍ S WINDOWS 8.1

MÍSTNÍ AVAST! PARTNER

POROVNÁNÍ S NAŠIMI DALŠÍMI PRODUKTY PRO DOMÁCNOST:
AVAST! FREE
ANTIVIRUS

VLASTNOSTI

AVAST! PRO
ANTIVIRUS

AVAST! INTERNET
SECURITY

AVAST! PREMIER

Antivirové jádro
Čištění prohlížečů
Software Updater*
Zásuvné moduly pro online bezpečnost**
Záchranný disk
Režim uzamčení
avast! SafeZone
Firewall
Antispam

CERTIFIKACE:

AccessAnywhere
Skartovač dat

A
ADVANCED+

*Manuální mód v avast! Free Antivirus | Automatický mód v avast! Pro Antivirus/avast! Internet Security | Tichý mód v avast! Premier
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**funkce Antiphishing, Do Not Track a Site Correct
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