10 stanowisk tylko 200zł

*

NOWOŚĆ!

Całkowicie automatyczny system ochrony plików
zapewniający skanowanie i usuwanie wirusów
ze wszystkich rodzajów plików. Program obsługuje
wszystkie przeglądarki internetowe, programy pocztowe
oraz oprogramowanie biurowe.

Wykrywa ponad
500 000 szkodników

NOWOŚĆ!

W pełni automatyczna aktualizacja bez danych wirusów.

Kluczowe zalety:

NOWOŚĆ!

W pełni automatyczne aktualizacje programu.

NOWOŚĆ!

Ochrona poczty elektronicznej w programie Outlook
zapewnia skanowanie zarówno poczty przychodzącej,
jak i wychodzącej oraz załączników wiadomości
w przypadku ich otwierania lub przesyłania dalej przy
pomocy programu Microsoft Outlook.

• Nagradzany silnik skanowania F-PROT
Antywirus.

• Niezrównana ochrona przed nowymi
i nieznanymi zagrożeniami.

• Aktualna ochrona antywirusowa wszystkich
plików i wiadomości e-mail.

NOWOŚĆ!

Ochrona programu Internet Explorer zapewnia skanowanie
i neutralizację kodów pobieranych z Internetu.

• Automatyczne aktualizacje i unowocześnienia

NOWOŚĆ!

Kwarantanna służąca odizolowaniu zakażonych
lub podejrzanych plików.

• Wyjątkowa prędkość, wysoki poziom

NOWOŚĆ!

Ochrona hasłem zapobiega wprowadzeniu zmian ustawień
programu przez osoby niepowołane.

Gwałtowny wzrost ilości wirusów oznacza, że każde przedsiębiorstwo
stoi przed poważnym wyzwaniem jakim jest kwestia zabezpieczenia
należących do siebie informacji w dzisiejszym świecie oplecionym globalną siecią informatyczną. Program antywirusowy F-PROT Antivirus dla
systemu Windows, w wersji Firma, został opracowany specjalnie w celu
zapewnienia małym i średnim przedsiębiorstwom takiego rozwiązania,
które nie nadwyręży skromnych nieraz budżetów i nie będzie wymagało
wykorzystania zaawansowanych zasobów informatycznych.
Program F-PROT Antivirus dla Windows, wersja Firma, został całkowicie
przeprojektowany, dzięki czemu wprowadzono liczne nowe cechy i unowocześnienia. Obejmują one znacząco poprawioną technologię heurystyczną, całkowicie nowy, atrakcyjny interfejs użytkownika, całkowicie
automatyczną ochronę w czasie rzeczywistym, oraz szybsze i mniejsze
aktualizacje i unowocześnienia pobierane bezpośrednio z Internetu, za
pośrednictwem serwera proxy lub lokalnej sieci komputerowej.
Dzięki tym unowocześnieniom F-PROT Antivirus, na bazie swoich tradycyjnych zalet, takich jak niezawodność, łatwość użycia oraz wyjątkowo
niskie obciążenie dla zasobów systemowych, zapewnia bezkonkurencyjnie bezpieczne, skuteczne i użyteczne, a jednocześnie niezbyt kosztowne, rozwiązanie antywirusowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Program antywirusowy F-PROT Antivirus, oparty na nagradzanym silniku
skanowania F-PROT Antivirus, jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów antywirusowych dostępnych obecnie na rynku. Szybki,
niezawodny i przyjazny dla użytkownika, program F-PROT Antivirus dla
Windows zapewnia użytkownikom automatyczne wykrywanie i usuwanie
wirusów, robaków i koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania w czasie rzeczywistym, zarówno z plików, jak i z wiadomości
e-mail. Nowe i nieznane zagrożenia są wykrywane dzięki zaawansowanej heurystyce zastosowanej w programie F-PROT Antivirus, zapewniając najsilniejszą możliwą ochronę dla Państwa komputerów przenośnych i stacjonarnych.

zawarte w rocznej opłacie subskrypcyjnej.

wykrywania oraz niski poziom wykorzystania
zasobów systemowych podczas skanowania,
dzięki czemu nie trzeba przerywać innych
prac wykonywanych na komputerze.

• Łatwy do instalacji i prosty w użtkowaniu.
• Eksperci F-PROT Antywirus szybko
i skutecznie reagują na epidemie wirusów
– 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

• Doskonała obsługa klienta oraz wsparcie

techniczne online pod adresem www.fprot.pl
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem tech@fprot.pl.

Kluczowe cechy
• Automatyczne skanery kontrolujące

wszystkie pliki w momencie ich otwierania,
tworzenia lub kopiowania.

• Automatyczne usuwanie wirusów, robaków
i koni trojańskich.

• Automatyczne aktualizacje deÞnicji wirusów
oraz automatyczne aktualizacje programu
w ramach rocznej opłaty subskrypcyjnej.

• Oparte na zaawansowanej heurystyce
wykrywanie i ochrona przed nowymi
i nieznanymi zagrożeniami.

• Ochrona hasłem zapobiegającą

wprowadzeniu zmian ustawień przez osoby
nieupoważnione.

• Kwarantanna w celu izolowania zakażonych
lub podejrzanych plików.

• Potężne skanowanie antywirusowe z linii
poleceń.

* netto

Rysunek 1: Nowy interfejs użytkownika

Wymagania systemowe
Aby mieć pewność, że program antywirusowy
F-PROT dla systemu Windows będzie
funkcjonował odpowiednio, proszę sprawdzić,
czy posiadany przez Państwa komputer spełnia
wymagania stawiane przez system Microsoft
Windows, a także wymagania przedstawione
poniżej.

Obsługiwane wymagania systemowe:

•
•
•
•

Windows 2000
Windows XP
Windows 2003
Zainstalowany Internet Explorer 5.0 lub
nowszy*

Zalecane aktualizacje:

• Windows 2000 z pakietem serwisowym

Service Pack 4 i aktualizacją Update Rollup
1 (KB 891861)

• Windows XP z pakietem serwisowym Service
Pack 2

• Windows 2003 z pakietem serwisowym

Zaawansowane opcje skanowania

Service Pack 1

Zalecane wymagania systemowe:

Program antywirusowy F-PROT dla systemu Windows zapewnia
różnorodne narzędzia i opcje skanowania.
Automatyczne skanery, które automatycznie skanują i chronią
wszystkie pliki, włącznie ze spakowanymi, wiadomości poczty
elektronicznej i ich załączniki, w chwili ich otwarcia lub pobrania
z Internetu.

• 40 MB dostępnego wolnego miejsca na

• Automatyczny system ochrony plików skanuje i usuwa

• 32 bitowa głębia barw lub większa

• Ochrona programu Internet Explorer zapewnia skanowanie

Inne obsługiwane programy:

twardym dysku

• 20 MB dostępnej pamięci RAM
• rozdzielczość wyświetlania 1024x768 lub
większa

wirusy z wszelkiego rodzaju plików.

i usuwanie złośliwych kodów w trakcie pobierania z Internetu.

• Ochrona wiadomości w programie Outlook zapewnia

skanowanie i oczyszczanie wiadomości i ich załączników
w programie Microsoft Outlook.

• Skanowanie ręczne umożliwia uruchomienie skanowania na

• Microsoft Outlook 2000 i nowszy
• Microsoft OfÞce 2000 i nowszy
• W ramach swojej licencji klient otrzymuje
dodatkowo wersję 3.16 dla starszych
komputerów oraz wersję dla DOS.

żądanie.

• Skaner z linii poleceń jest zaawansowanym narzędziem dla
komputerowych zawodowców, działającym z linii poleceń.

* Nie musi być przeglądarką domyślną, lecz musi być
zainstalowany, aby możliwe było pobieranie aktualizacji.
Uwaga: Inne przeglądarki, programy pocztowe i biurowe są
obsługiwane poprzez system automatycznej ochrony plików.

Nowy interfejs użytkownika
Całkowitej zmianie uległ graÞczny interfejs użytkownika (graphical
user interface . GUI). Program antywirusowy F-PROT dla systemu
Windows jest prosty, elegancki i łatwy w użyciu, a jednocześnie
zapewnia wszystkie konieczne cechy i opcje ustawień, jakie
były wcześniej dostępne, jak również pewne ważne nowe funkcje
i możliwości. Dostępny polski interfejs.

Logo FRISK i F-PROT oraz kolisty symbol są zastrzeżonymi
znakami handlowymi FRISK software. Inne nazwy Þrm
i programów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi ich
właścicieli. Copyright © 2006 FRISK Software International.
PLX-WIN-0601-pl

Tutaj kupisz program:

Wersję testową programu antywirusowego
F-PROT dla systemu Windows można pobrać
ze strony www.fprot.pl

DYSTRYBUCJA W POLSCE: Polmax, ul. Karkonoska 59, 53-105 Wrocław

tel./fax (71) 339-9571

e-mail: fprot@fprot.pl

