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Bevezető 
Az AVG antivírus az egyik legjobb ár/teljesítmény arányú antivírus termék. 
Sikerét a ismert nemzeközi minősítő intézetek (ICSA Labs és a Virus Bulletin) 
által is hitelesített 100%-os vírusfelismerési ráta mellett többek között könnyű 
kezelhetőségének, robusztusságának és rugalmas, sokféle konstrukciót 
kínáló licencpolitikájának közönheti. Ennek alapvető eleme, hogy legnagyobb 
versenytársaink termékeinek áránál lehetőleg alacsonyabb áron mi KÉT 
ÉVRE SZÓLÓ védelmet kínálunk! A licencelési időszak végén az licenc 
meghosszabítása is igen kedvező feltételekkel történik, a licenc tipusától 
függően az eredeti vásárlási ár akár ~50%-át is adjuk kedveményként. A 
szoftverhez természetesen MAGYAR  nyelvű terméktámogatás is jár. Maga 
szoftver sajnos még csak angol nyelvű változatban érhető el, de a közeljövő 
tervei között szerepel a Magyar nyelvű változat elkészítése is. 
 
 

Termékek: 

AVG Antivirus Professional 1 felhasználós verzió  

Ha Ön egyetlen számítógépet szeretne védeni a vírusok támadásai 
ellen. Akkor Ön számára ez az optimális választás. A termék frissítése 
Interneten keresztül vagy igény esetén az általunk rendszeresen 
postázott CD lemezek segítségével történhet. A termékhez a 
megjelenő új vírusokról e-mailes figyelmeztető szolgáltatás jár (jelenleg 
csak angol nyelven). A termék csak  egyetlen számítógépen futtatható, 
közös hálózatfelügyeleti szoftverrel (AVGADMIN) nem menedzselhető. 
Nem támogatja továbbá a Windows NT/2000/2003 szervereket. 

 

AVG Antivirus Professional Kis irodai/Otthoni verzi ó 

A mostanában oly népszerű angol kifejezéssel élve nevezhetnénk 
SoHo (Small Office - Home Office) verziónak is. Ha Ön 2-5 db 
számítógépet szeretne védeni (pld vállalkozása irodájában vagy 
otthonában), akkor ez a legkevezőbb árú, több licencet kínáló 
konstrukció. Frissítése szintén Interneten keresztül vagy igény esetén 
az általunk rendszeresen postázott CD lemezek segítségével történhet. 
A termékhez a megjelenő új vírusokról e-mailes figyelmeztető 
szolgáltatás jár (jelenleg csak angol nyelven). A termék  közös 
hálózatfelügyeleti szoftverrel (AVGADMIN) nem menedzselhető. Nem 
támogatja továbbá a Windows NT/2000/2003 szervereket. 
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AVG Antivirus Professional hálózati verzió  

Ha Ön hálózatba kötött számítógépekkel rendelkezik és szeretne időt, 
energiát és pénzt spórolni a az egyes számítógépeken az AVG 
beállításával és frissítésével kapcsolatos műveleteken, akkor  az AVG 
HÁLÓZATI VERZIÓJA az optimális választás. A feltelepített programok 
beállítását akár csoportosan akár egyedileg elvégezheti az AVGADMIN 
program segítségével, amelyet további díjfizetés nélkül bocsátunk 
 rendelkezésre. Az AVGADMIN és a hozzá szükséges adatbázis 
tetszőleges (nem csak szerver!) számítógépen futtatható, így ez a 
verzió akkor is kiszolgálja Önt, ha hálózatában nincsen szerver. 
Frissítése szintén Interneten keresztül vagy igény esetén az általunk 
rendszeresen postázott CD lemezek segítségével történhet. A letöltött 
firssítések megoszthatók, így elegendő azokat csak egyszer letölteni 
és azzal az összes munkaállomás frissítése 
végrehajtható/automatikusan végrehajtódik. A termékhez a megjelenő 
új vírusokról e-mailes figyelmeztető szolgáltatás jár (jelenleg csak 
angol nyelven). Optimális megoldás ha mind a szerver mind pedig a 
munkaállomás oldali védettséget biztosítani szeretné. 

AVG Antivirus Professional levelez ő szerver verzió  

Ha Ön Windows NT/2003/2003 szerveren futó Exchange 5.5/2000 
illetve Lotis Domino/KERIO/LanSuite levelező szolgáltatásait szervereit 
szeretné védeni a vírustámadások ellen és szeretné, ha az összes 
küldött és fogadott levél ellenőrzött legyen, akkor  ezt a verziót kell 
választania. A licencelés a rendszeren létrehozott postafiókok száma 
alapján történik. Csak a szerveren futtatható. Frissítése szintén 
Interneten keresztül vagy igény esetén az általunk rendszeresen 
postázott CD lemezek segítségével történhet. A termékhez a 
megjelenő új vírusokról e-mailes figyelmeztető szolgáltatás jár (jelenleg 
csak angol nyelven).  Mendezseléséhez szintén felhasználható az 
AVGADMIN szoftver. 

AVG Antivirus Professional fájlszerver verzió  

Az előzőbbihez hasonlóan szintén csak szerveroldali védettséget 
biztosító változat. Amennyiben úgy gondolja, hogy elegendő csak 
szerveroldali védettséget biztosítania (pld. merevlemez nélküli 
munkaállomásokat használ), akkor ez egy igen kedvező árú 
konstrukció az Ön számára. Frissítése szintén Interneten keresztül 
vagy igény esetén az általunk rendszeresen postázott CD lemezek 
segítségével történhet. A termékhez a megjelenő új vírusokról e-mailes 
figyelmeztető szolgáltatás jár (jelenleg csak angol nyelven). 
 Mendezseléséhez szintén felhasználható az AVGADMIN szoftver. 
Semmiképpen sem javasoljuk hagyományos munkaállomások esetén 
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az AVG Antivirus Professional hálózati verzió  olcsóbb 
alternatívájaként használni! 


