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TrustPort Antivirus
TrustPort Antivirus je kompaktní bezpečnostní software,

zajišťující spolehlivou ochranu stolních i přenosných počítačů

před škodlivými kódy, které se šíří elektronickou poštou,

schovávají se na webových stránkách nebo čekají ve vašich

archivních souborech.

JAKÉ FUNKCE PLNÍ 

Antivirus, antispyware, antispam

Likvidace stávající nákazy

Automatické aktualizace, plánování testů 

Záznam událostí, virová karanténa

JAK CHRÁNÍ POČÍTAČ

Spolehlivý rezidentní štít 

Poštovní skener

Nalezení viru na webu

JAKÉ VLASTNOSTI PŘINÁŠÍ NOVÁ VERZE

Ochrana mravní výchovy dětí

Nastavení uživatelského rozhraní - skiny

Antiphishing – blokování podvodných stránek

Automatické skenování médií

CO VÁM KONKURENCE NENABÍDNE

Vytvoření USB antiviru

Vytvoření záchranného CD

TrustPort PC Security
TrustPort PC Security je ucelená softwarová aplikace 

pro bezpečnost dat a internetové komunikace, určená 

pro stolní i přenosné počítače. Pravidelně se aktualizuje 

a je tak vždy připravena na aktuální virové hrozby.

JAKÉ FUNKCE PLNÍ 

Antivirus, antispyware, antispam 

Personální firewall

Filtrování webových stránek

Antiphishingová ochrana

Bezpečné šifrování, spolehlivá skartace

Podpora elektronického podpisu

JAK CHRÁNÍ DATA

Kontrola otvíraných souborů

Skenování příchozích dat

Šifrování v reálném čase a šifrování na vyžádání

Ověření komunikace

JAKÉ VLASTNOSTI PŘINÁŠÍ NOVÁ VERZE

Ochrana před nevhodným obsahem

Interaktivní rozhraní firewallu

Základní a pokročilé uživatelské rozhraní

Automatické skenování médií 

CO VÁM KONKURENCE NENABÍDNE

Vytvoření záchranného disku

Mobilní antivirus na USB

Pro instalaci a správu těchto softwarů na větším 

množství počítačů doporučujeme využít řídící 

aplikaci TrustPort Management

Obáváte se 

úniku citlivých dat z firmy?

Počítače jednotlivých uživatelů i celé počítačové sítě
jsou ohrožovány ze všech stran viry, nevyžádanou
poštou, vlastními zaměstnanci či externími útoky.

Uživatelská a serverová řešení TrustPort spolehlivě

ochrání podnikovou komunikační síť před nebezpečnými

ataky, zvýší produktivitu práce zaměstnanců a ušetří

spoustu peněz.



TrustPort Net Gateway
TrustPort Net Gateway je serverová aplikace, poskytující

ucelenou ochranu podnikové sítě. Dohlíží na veškerý

poštovní a webový provoz a zastavuje rizika na vstupním

bodu sítě.

JAKÉ FUNKCE PLNÍ 

Předsunutá obrana sítě

Autorizace vnějšího přístupu

Antivirus, antispyware, antispam

Antiphishingová ochrana

Zálohování pošty

Filtrování webových stránek

JAK CHRÁNÍ FIREMNÍ SÍŤ

Detekce a blokování spamových útoků

Heuristická detekce spamu

Online skenování stránek

Analýza provozu

JAKÉ VLASTNOSTI PŘINÁŠÍ NOVÁ VERZE

Výkonnější jádro

Důvěryhodní odesílatelé

Bezpečné hlavičky odchozích zpráv

Záruka odesílání pošty při zatížení serveru

CO VÁM KONKURENCE NENABÍDNE

Pokročilá analýza spamu vč. kontroly PDF

Detekce podvodných stránek a souborů

Vzdálené řízení celého řešení
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TrustPort WebFilter
TrustPort WebFilter je serverová aplikace, která umožňuje

sledovat a omezit webové aktivity uživatelů a optimalizovat

využití internetového připojení firmy.

K JAKÝM ÚČELŮM LZE WEBFILTER POUŽÍT 

Eliminace nežádoucího surfování 

Snížení rizika virové nákazy z webu

Zastavení nelegálního kopírování

Ochrana před pirátskými aktivitami zaměstnanců

Zlepšení konektivity do internetu

Ochrana mravní výchovy dětí 

JAK CHRÁNÍ FIREMNÍ SÍŤ

Kategorizace problémových webů

Detekce a nastavení nežádoucích webů

Režim blokování nebo monitorování

Plánování aktivace a deaktivace webového filtrování

Statistiky návštěv problémových stránek

Víte, že...?
• 90 % e-mailového provozu na Internetu je spam? 

• 5 minut strávených denně mazáním spamu znamená 

ve firmě o 100 zaměstnancích 2000 člověkohodin 

za rok? 

• 2000 hodin je 1 zaměstnanec na plný úvazek a odpo-

vídající roční náklad 500 000 Kč? 

• reagováním na spam necháváte vydělat jejich roze-

sílače miliony korun ročně?


