
 

AVG predstavuje výkonné rozhranie pre sociálne médiá

 MultiMi™ vychádza z beta verzie a predstavuje bezpečný a šikovný spôsob, ako spájať ľudí 

AMSTERDAM, 17. júla 2012 – AVG Technologies (NYSE: AVG),  poskytovateľ internetovej a mobilnej 
bezpečnosti pre 114 miliónov aktívnych používateľov, dnes oznámil, že bezplatná aplikácia MultiMi™ 
ukončila testovaciu beta verziu a predstavuje bezpečný a šikovný nástroj  pre všetkých, ktorí  chcú 
efektívne spravovať svoje sociálne siete online.  
 
MultiMi je rozhranie sociálnych médií, ktoré pomáha ľuďom zostať v kontakte s tými, na ktorých im 
záleží.  Či  už  ide  o  Facebook,  Gmail,  Twitter  alebo  akúkoľvek  inú  sociálnu  platformu,  MultiMi 
umožňuje zostať v kontakte prostredníctvom jedného kliknutia. Používatelia môžu presúvať tweety 
do emailov simultánne s tým, ako aktualizujú svoj status na Facebooku, alebo sťahujú fotky z emailu 
na Flickr alebo Picasu. Multimi pomáha používateľom jednotlivé kanály ľahko spojiť, a predovšetkým 
chráni  používateľov  pri  ich  online  aktivitách  prostredníctvom  renomovanej  technológie  AVG 
LinkScanner®.

„Post-beta verzia MultiMi má za sebou rok práce na vylepšovaní výkonu a vytváraní nových funkcií,  
ku ktorým nám nápady posielalo mnoho zaangažovaných používateľov sociálnych médií,“ povedal 
Eidan Apelbaum, riaditeľ Zbang It a tvorca MultiMi, „naši testeri odviedli veľký kus práce, keď nám  
poskytli  presne  takú  spätnú  väzbu,  akú  potrebovali  vývojári,  aby  dokázali  platformu  zhodnotiť,  
aktualizovať a pozdvihnúť v porovnaní s konkurenčnými riešeniami.“

Zlepšenia, ktoré beta testovanie prinieslo, sú nasledujúce: 

• Veľké estetické úpravy

• Používateľská úprava stránok

• Schopnosť editovať a ukladať fotografie z najrôznejších zdrojov  

• Zabudovaná 

• ítačka RSS

• Podpora pre Google Reader

• Podpora aplikácie Pocket (predtým Read It Later)

• Zabudovaný prehliadač Chromium, ktorý pomohol zvýšiť výkon, namiesto prehliadača 
Internet Explorer 



 

„Ako  ľudia  trávia  viac  času  na  internete  a  využívajú  najrôznejšie  platformy  pre  vzájomnú  
komunikáciu, neustále hľadáme cesty, ako im to všetko zjednodušiť, zlepšiť a zároveň ich ochrániť ,“ 
povedal  J.R.  Smith,  CEO AVG Technologies,  „s  Multimi  ponúka  AVG nástroj,  ktorý  vám pomôže  
vyťažiť ešte viac z Facebooku, Gmailu, Twitteru, Linkedlnu a ďalších sietí. Nech už používatelia chcú  
komentovať,  tweetovať,  zdieľať  fotky z dovolenky alebo zaujímavé obrázky,  MultiMi  tento proces  
zrýchli a zabezpečí. S bezpečnostnou technológiou AVG LinkScanner dokáže MultiMi ochrániť osobné  
informácie o používateľovi i od tých najnebezpečnejších online hrozieb.“ 

MultiMi je dostupný zadarmo na prevzatie pre Windows® na  www.MultiMi.com a podporuje široké 
spektrum služieb vrátane:

• Email -- Gmail, Yahoo, Hotmail, PoP3 and IMAP

• Sociálne média-- Facebook, Twitter, LinkedIn

• Kalendáre -- Facebook, Google

• RSS -- Google Reader a Pocket

• Fotografie -- Picasa, Facebook a Flickr

• Média -- YouTube

• Docs -- Gdocs, Box.net 

• Chat -- Gtalk a Facebook

Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte jednu z nasledujúcich stránok:
Viac o  MultiMi:  www.youtube.com/MultiMi
MultiMi na AVG.com: www.avg.com/MultiMi
MultiMi na Facebooku: www.facebook.com/AVGFree
MultiMi na Twitteri: www.twitter.com/MultiMi
Stiahnite si tlačové materiály s logami a screenshoty na: www.multimi.com/AboutPress.aspx

-Koniec -

O spoločnosti AVG Technologies: 
                                                                                                                
Poslaním AVG je zjednodušiť, optimalizovať a zabezpečiť zážitok na internete, poskytnúť pokoj na duši prepojenému svetu.  
Výkonný a ľahko použiteľný AVG softvér a služby online poskytujú používateľom kontrolu nad ich prácou na internete.  
Výberom AVG softvéru a služieb sa používatelia stávajú súčasťou dôveryhodného globálneho spoločenstva, ktoré ťaží z 
vlastných sieťových výhod, vzájomnej ochrany a podpory. AVG sa rozrástla používateľská základňa na približne 114 miliónov  
aktívnych  používateľov  k 31.  marcu  2012  a  ponúka  portfólio  produktov,  ktoré  sa  zameriava  na  spotrebiteľov  a  malé 
obchodné  trhy,  vrátane  zabezpečenia  internetu,  optimalizácie  výkonu  PC,  online  zálohovania,  mobilnej  bezpečnosti,  
ochrany identity a rodinného bezpečnostného softvéru.

http://www.multimi.com/
http://www.multimi.com/AboutPress.aspx
http://www.twitter.com/multimi
http://www.facebook.com/AVGFree
http://www.avg.com/MultiMi
http://www.youtube.com/MultiMi


 

O spoločnosti Zbang It 

Zbang It LTD je inovatívna technologická spoločnosť, ktorá špeciálne navrhla usporiadanie a jednoduché a efektívne riešenie 
pre správu veľkého množstva obsahu, s ktorým sa ľudia na dennej báze stretávajú. Zbang vyvinul unikátnu technológiu 
komunikačných konektorov, ktoré môžu komunikovať s akýmkoľvek API a previesť dáta do vopred definovanej štruktúry, 
ktorá je dostupná, malých rozmerov a úplne prenosná. Ponúka používateľom prístup k  e-mailu, Facebooku, Twitteru a do 
služieb určených na ukladanie súborov z jedného miesta. S rovnakou technológiou sme schopní sa pripojiť k technológií 
AVG LinkScanner a zaistiť bezpečné surfovanie on-line.

Pre podrobnejšie informácie prosím kontaktujte:

Sandra Zouzalová
Best Communications 
Email: sandra.zouzalova@bestcg.com
Tel:  +420 257 534 870
GSM:  +420 602 117 155

Miriam Madrová
AVG Technologies
Email: miriam.madrova@avg.com

Ostaňte v kontakte s AVG

• Pre aktuálne správy sledujte AVG na Twitteri: www.twitter.com/officialAVGnews   

• Nové trendy a analýzy zo sveta malých podnikov sledujte na blogu AVG pre malé podniky na http://small-
business.blog.avg.com/

• Staňte sa fanúšikom AVG na Facebooku: www.facebook.com/AVGfree 

http://www.facebook.com/AVGfree
http://small-business.blog.avg.com/
http://small-business.blog.avg.com/
http://www.twitter.com/officialAVGnews
mailto:miriam.madrova@avg.com
mailto:sandra.zouzalova@bestcg.com

