
Přehled

VYŠŠÍ ZISKY
Zvyšte díky cloudovým službám 
své ziskové marže a nabídněte 
zákazníkům ještě vyšší kvalitu. 
Získejte v reálném čase upozornění 
na nové obchodní příležitosti.

NIŽŠÍ NÁKLADY
Plaťte jen za služby, které vaši 
zákazníci opravdu využívají. Díky 
systému vzdáleného přístupu 
a aktivaci jediným kliknutím vám 
podstatně klesnou náklady, a tak 
můžete dosáhnout zisku i při 
spolupráci s nejmenšími zákazníky.

ÚSPORA ČASU 
Vzdálená správa zařízení zákazníků 
prostřednictvím naší bezplatné 
cloudové platformy pro správu vám 
přinese nezanedbatelnou úsporu 
času i cestovních výdajů. Díky 
automatickým aktualizacím navíc 
budete mít méně povinností.

• Webový přístup

• BEZPLATNÝ nástroj pro vzdálenou
správu

•  Snadná aktivace zákazníků
a služeb jedním kliknutím

• Výstrahy v reálném čase

a upozorňování na obchodní 
příležitosti

• Flexibilní a partnerské sestavy

• 30denní zkušební verze řady
služeb

• Snadná správa zásad

• Žádné platby předem

• Žádné licenční klíče, žádné
omezení počtu pracovních stanic

• Avast Business CloudCare Forum

Pokud mají zákazníci vysoká očekávání, ale skromné rozpočty, pomůžeme vám 
zdokonalit vaše služby a zvýšit marže.
Avast Business CloudCare je bezplatný webový bezpečnostní portál pro prémiovou vzdálenou správu, který 
zjednodušuje způsob péče o sítě zákazníků a umožní vám provádět vše z jediného centrálního místa. Dále 
nabízí služby placené podle využití, jež odpovídají základním potřebám všech podnik.

Avast Business CloudCare
Zvyšte zisk i tomu nejmenšímu zákazníkovi

JAK TO FUNGUJE
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Přehled

Všechny nezbytné služby na jednom bezplatném webovém portálu
Ochrana sítí, zabezpečení e-mailu a přístupu, zvyšování efektivity, uchovávání dat a řešení potíží s IT jsou nyní 

jednodušší a ziskovější.

ANTIVIRUS
Lepší ochrana pro zákazníky a udržitelné příjmy pro vás

Nabídněte zákazníkům nejnovější nástroj pro ochranu, 
který nezatíží vaše vlastní prostředky. Jednotná centrální 
platforma pro správu vás upozorňuje na případné 
problémy a umožňuje vám uplatňovat zásady a provádět 
automatické aktualizace ve všech účtech bez nutnosti 
náročných manuálních zásahů.

CONTENT FILTERING
Blokování hrozeb a omezení webového obsahu, který 
odvádí pozornost od práce

Pomozte zákazníkům blokovat hrozby s využitím blokování 
přístupu k nebezpečným webovým stránkám. Pomozte jim 
zvýšit produktivitu prostřednictvím správy přístupu k webu 
na základě zvolených zásad používání.

PREMIUM REMOTE CONTROL
Rychle dostupná podpora bez nákladných výjezdů na 
pracoviště zákazníka

Odstraňujte zákaznické potíže rychle a na dálku pomocí 
připojení na jedno kliknutí, jež vám umožňuje přistupovat 
k pracovním stanicím a serverům z bezpečnostního 
portálu.

CENTRIFY IDENTITY SERVICE 
Jednoduchý zabezpečený přístup ke všem službám 
z každého kompatibilního zařízení

Pomocí jedné cloudové konzole můžete spravovat 
a sledovat zálohy zákazníků na dálku a snadno řešit potíže 
bez nutnosti připojení VPN nebo přímého přístupu k síti.

CLOUD BACKUP 
Ochrana dat zákazníků a jejich nepřetržitá dostupnost

Chraňte zákaznická data před ztrátou a krádeží pomocí 
pravidelných a automaticky vytvářených záloh. Obnovujte 
ztracená či poškozená data kdekoli v zákazníkově 
prostředí – nezáleží na tom, zda se jedná o jeden soubor 
nebo celý adresář. 

EMAIL SECURITY SERVICES
Blokování spamu, zabezpečení e-mailu a zjednodušení 
správy

Nabídněte zákazníkům základní potřebné e-mailové 
služby – od blokování virů a spamu po zajištění souladu 
s oborovými předpisy a požadavky na ochranu osobních 
údajů. Zavádějte, spravujte a aktualizujte tyto služby na 
dálku a odkudkoli – bez nutnosti dalšího hardwaru nebo 
softwaru od jiných dodavatelů. Zahrnuje: AntiSpam, Email 
Archive, Email Archive Lite a Encrypted Email.

Pouze Avast BusinesCloudCare poskytuje všechny 
tyto služby prostřednictvím jednoho integrovaného 

bezpečnostního portálu. 


