
Zillya! Антивірус для Бізнесу
Офіційна презентація продукту

ALL IT Service



Про компанію

ALLIT Service – українська компанія-
розробник програмного забезпечення у 

сфері інформаційної безпеки.

Напрямки діяльності :
 Продаж антивірусного ПЗ на українському та міжнародному 

ринках під брендом Zillya! Антивірус

 Розробка технологій інформаційної безпеки

 Продаж технологій антивірусного захисту на міжнародні ринки



Досягнення

Україна
 5 років діяльності під брендом Zillya!

 3 млн. користувачів в Україні

Світ
 Антивірусні технології Zillya! в 15 країнах 

 Антивірусне ядро Zillya! - 1 млн. користувачів

 Технологічні партнери: Panda, OPSWAT, Sunbelt, AhnLAB 
та інші

Сертифікати :



Продукти, створені на 
технологіях Zillya!

AVGAN Antivirus



Про новий продукт

Zillya! Антивірус для бізнесу - нова антивірусна 
розробка, покликана захистити підприємства 
від вірусів та інших кіберзагроз

Цільова аудиторія : малий та середній бізнес



Ціль продукту

Захистити : 

інформацію 

паролі

програми

обладнання

Від : 

шкідливого ПЗ

дій інтернет-шахраїв



Zillya! Антивірус для бізнесу



Ключові переваги продукту

Швидкодія - споживання оперативної 
пам'яті до 100 МБ

Надійність - використання технологій, 
перевірених у світі і Україні

Простота - тільки необхідні функції для 
управління захистом

Ціна - найкраща на ринку



Компоненти антивірусу

Панель адміністратора - центр управління 
всіма клієнтськими частинами і настройками 
Антивірусного сервера

Антивірусний сервер - програма, яка 
об'єднує всі Клієнтські частини і дозволяє 
керувати ними через Панель адміністратора, 
поширює оновлення

Клієнтські частини - програма, 
встановлена на комп'ютері, виконує 
безпосередньо функції антивірусного захисту 
та інші



Можливості адміністративної 
частини

 Дистанційна та ручна установка антивірусного захисту на комп'ютери мережі

 Управління клієнтськими частинами через Інтернет (знаючи IP адрес сервера)

 Віддалений контроль стану захисту комп'ютерів мережі : 
 запуск сканування 
 перегляд поточних подій, історії, черг поставлених завдань 
 виконання дій над знайденими погрозами

 Створення груп, що дозволяє виконувати групове управління комп'ютерами в 
мережі

 Створення політик безпеки
 завдання програмних і системних правил фаєрвола
 індивідуальне налаштування клієнтських антивірусів з адміністративної панелі
 захист паролем налаштувань адміністратора



Панель адміністратора. 
Головний екран



Панель адміністратора. 
Журнал подій



Панель адміністратора. 
Дистанційна установка



Панель адміністратора. 
Налаштування



Панель адміністратора. 
Створення груп



Панель адміністратора.
Управління клієнтом



Панель адміністратора. Створення 
правила WEB-фільтра для клієнта



Клієнтська частина. Модулі захисту
 Антивірус - дозволяє виявляти і знешкоджувати шкідливе програмне забезпечення на 

комп'ютері користувача. Об'єкти, які перевіряються: 
 файли на жорсткому диску
 USB – накопичувачі
 електронна пошта
 оперативна пам'ять

 Брандмауер (міжмережевий екран) - контролює доступ встановлених на комп'ютері програм 
в мережу з налаштуванням додаткових параметрів. Режими роботи: 
 автоматичний 
 інтерактивний (з можливістю самостійного опрацювання кожної програми)

 WEB-фільтр - управляє доступом комп'ютера на зазначені інтернет - ресурси, централізований 
список небажаних сайтів

 USB-захист - здійснює перевірку флеш-накопичувачів на наявність вірусів, аналізує 
ймовірність зараження носія і пропонує виконати сканування за вимогою

 Евристичний аналізатор - дозволяє виявити шкідливі програми, які ще не були додані в 
антивірусну базу за допомогою аналізу частин коду, взаємодії з іншим ПЗ



Клієнтська частина. Головний екран



Клієнтська частина. Брандмауер



Клієнтська частина. WEB-фільтр



Цінова політика

5 ліцензій безкоштовно!  

Оплата тільки за придбання додаткових 
ліцензій

Захист 10 ПК = 100 грн. за 1 ПК

Краща ціна на ринку!

Сторінка оформлення заявки на отримання безкоштовних ліцензій

http://zillya.ua/free
http://zillya.ua/free


Ціни на додаткові ліцензії

 При покупці ліцензій більш ніж на 50 ПК, ціна 1 додаткової ліцензії складе 101 грн.
 При покупці ліцензії на 2 роки, знижка на покупку 1 додаткової ліцензії складе 20%
 Ціна ліцензії на 5 ПК на 2 роки становить 350 грн.

Кількість

ПК в мережі

Кількість додаткових

ліцензій, од.

Ціна однієї додаткової 

ліцензії, грн.

Ціна пакету 

ліцензій, грн.

5 Безкоштовно на 1 рік!

6 1 250 250

7 2 238 476

8 3 226 678

9 4 214 856

10 5 204 1020

15 10 184 1840

20 15 164 2460

25 20 144 2880

30 25 132 3300

35 30 121 3630

40 35 115 4025

45 40 109 4360

50 45 101 4545



Умови оплати, доставки та 
продовження ліцензій

ОПЛАТА
 Придбати Zillya! Антивірус для Бізнесу Ви можете на офіційному сайті

ДОСТАВКА
 Якщо Ваша ліцензія розрахована на захист до 10 ПК в мережі, ліцензійні коди 

доставляються в електронному вигляді
 При замовленні ліцензії від 10 ПК, Ви протягом 3-х днів з моменту замовлення 

отримаєте коробку продукту з 
 диском 
 інструкцією 
 скретч-картою з ліцензійним кодом 
 та іншими вкладеннями

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ
Ви можете продовжити дію ліцензії на пільгових умовах. Вартість продовження 

дії ліцензії становить 60% від ціни, чинної на момент продовження

http://zillya.ua/pridbati?product=zav&term=12&count=6
http://zillya.ua/pridbati?product=zav&term=12&count=6


Вимоги до апаратного та 
програмного забезпечення

Мінімальні вимоги до ПК
 Клієнтська частина - CPU 1 ГГц, 512 Мб RAM (для WinXP)

 Серверна частина - CPU 1,5 ГГц, 1 ГБ RAM (для WinXP)

 Адміністративна частина - CPU 800 МГц, 256 Мб RAM (для WinXP)

Операційні системи
 Windows XP SP2 і вище, (x86/x64)

 Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (x86/x64)

 Windows Server 2003, 2008 (x86/x64) 



Контакти

Будемо раді відповісти на Ваші запитання:

(044) 233 04 26, (063) 233 04 26

avcorp@zillya.com

офіційний сайт: www.zillya.ua

ТОВ «Олайті Сервіс», Україна, Київ, вул. Автозаводська 54/19, 04114

http://www.zillya.ua/

