
Připojení, řešení problémů, reporting
Bezpečné připojení IT podpory k zařízení 
uživatele – kdykoli, kdekoli. Plně integrované 
v naší platformě a nabízené zdarma.

Jednoduché ceny
Volte ceny pro efektivní náklady na 
zabezpečení koncových bodů firemní úrovně.

Podpora ze Spojených států v 
pracovní dny
Od našich technických odborníků se vám 
dostane prvotřídní podpory. Jsme tu pro vás!

Komplexní
Generujte a plánujte přehledné, detailní 
zprávy o aktivitě přímo z prostředí platformy.

Přejděte na Avast
a získejte 1 rok zdarma*
Přejděte k nám a po omezenou dobu si můžete zakoupit 
Avast Business na 3 roky, 2 roky nebo 1 rok a získat další 
 1 rok ZDARMA! 
S četnými zprávami o ransomwaru a kybernetických útocích na denním pořádku vás možná 
zajímá, jak před těmito hrozbami ochránit svou vznikající firmu. Avast Business vám pomůže 
udržet váš startup na internetu v bezpečí a vy se můžete v klidu věnovat podnikání.

Naše oceňovaná řešení kybernetické bezpečnosti trvale překonávají ostatní poskytovatele bezpečnosti a 
jsou ušita na míru i začínajícím a malým firmám, kde snižují náklady na kyberneti-
ckou bezpečnost. Naše komplexní portfolio 100% cloudových řešení zabezpečení koncových 
bodů i sítí ochrání vaši firmu i před těmi nejpokročilejšími hrozbami.

Proč Avast Business? 

Snadná instalace
Bezproblémová integrace všech řešení. 

Antivirus nové generace
Používá umělou inteligenci, strojové učení 
založené na chování a proaktivní cloudovou 
analýzu hrozeb pro zachycení i dosud neznámých 
hrozeb.

Nenáročný program
Multifunkční, jednotné, nenáročné řešení, 
který na malware reaguje okamžitě – bez 
brždění výkonu systému.

Kybernetická bezpečnost vše v jednom
Plně integrované doplňkové služby spravované 
prostřednictvím jediné bezpečnostní platformy.
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Jak si Avast Business vede mezi ostatními

Zdroj: AV-Comparatives Business Security Test (March - June 2021)

Porovnejte firemní bezpečnostní produkty – AV-Comparatives

Konzistentní výsledky ochrany bezpečnosti, rok za rokem

Avast Avast100% 99.5%

Crowdstrike Malwarebytes99.8% 99.2%

Cisco Fortinet99.7% 99.1%

Kaspersky Sophos99.6% 97.8%

Microsoft Cisco99.6% 97.6%

Test ochrany před malwarem (březen 2021) Test ochrany v reálnými hrozbami (březen–červen 2021) 

Váš poskytovatel kybernetické bezpečnosti 
vás možná zklamal – to se s námi ale nestane
Dokážeme vám to s 1 rokem navíc ZDARMA*, když si koupíte 3 roky, 
2 roky nebo 1 rok řešení Avast pro malé podniky

V čem je rozdíl?
Podívejte se, jak si Avast Ultimate Business Security vede oproti konkurenci podle nedávné zprávy od AV-Comparatives.

Tento test je založen na scénáři, kdy již malware na 
disku počítače je nebo se do testovacího systému 
dostal přes místní síť nebo vyjímatelné zařízení (tedy ne 
přímo z internetu).

Tento test napodobuje útoky, na které může firemní 
uživatel narazit při prohlížení internetu.

*Nabídka je dostupná zákazníkům, kteří poskytnou doklad nákupu u konkurence. Nabídku není možné kombinovat s jinými nabídkami,
slevami ani promoakcemi. Tato nabídka má pro způsobilé produkty neomezený počet uživatelů. Vzdělávací, vládní ani neziskové 
organizace nabídku využít nemohou.




