
Avira System Speedup
Informações sobre o lançamento

Avira System Speedup é uma nova utilidade para reparação de falhas e otimização 
de PC que melhora o desempenho do seu PC.

A limpeza frequente do seu computador poderia lhe poupar dispendiosos custos 
de manutenção. É comum preencher o espaço de um disco rígido com jogos, pro-
gramas de produtividade ou arquivos como músicas, fotos digitais, vídeos e outros 
arquivos de internet. Avira System Speedup é o utilitário que você precisa para que 
de forma fácil e segura remover programas antigos ou não utilizados e arquivos de 
seu computador com Windows.

Requisitos do sistema

 ● Windows® XP, 32 bit
 ● Windows® Vista, 32 bit ou 64 bit
 ● Windows® 7, 32 bit ou 64 bit
 ● Processador de 300MHz ou superior
 ● 256 MB de RAM
 ● 12 MB de espaço no disco rígido
 ● Acesso à Internet é necessário para fazer o download das últimas atualizações 

do produto

Funções

Diversas ferramentas são integradas na Avira System Speedup:
1.   Utilitários de limpeza
2.   Utilitários para a otimização do sistema
3.   Utilitários de ajuste
4.   Outras ferramentas
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1.  LIMPEZA DO PC
 ● Arquivos do lixo 

Remove o lixo eletrônico e recupera espaço no disco 

 ● Limpeza de Privacidade 
Limpa seu histórico de atividade de internet e vestígios de sua navegação 

 ● Registo de Limpeza 
Limpa o registro para acelerar o seu sistema 

 ● Desfragmentador 
      Desfragmenta o disco rígido para melhorar o desempenho do sistema

2.  OTIMIZAÇÃO DO PC
 ● Assistente de Processo 

Permite aos usuários reiniciar e finalizar processos 

 ● Assistente de Serciço 
Permite que você gerencie operações e funções de serviços críticos 

 ● Assistente de inicialização 
Melhora o tempo de inicialização do seu computador

 ● NetState 
Permite que você encerre qualquer programa indesejado que está conectado à 
Internet 
 

3.  FERRAMENTAS

3.1 Sintonizar Arquivo

 ● Duplicate File Finder 
      Libera espaço no disco rígido 

 ● Escaneamento de arquivos tamanho Zero 
Remove arquivos não usados de seu computador 

 ● Escanear de pasta vazia 
Remove pastas não utilizadas
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 ● Analisador do disco 
Informa o uso de espaço em disco de seus arquivos e pastas

 ● Backup do Registro / Restaurar 
Permite fazer backup, restaurar e desfragmentar o registro do Windows

 ● File / Backup Folder 
Permite que você faça backup e restaure arquivos no computador

3.2 Ferramentas Avançadas

 ● File Shredder 
Remove arquivos indesejados de forma permanente e segura

 ● Disk Wiper 
Certificar-se de que ninguém possa recuperar os dados sensíveis que você pen-
sou ter eliminado

 ● Criptografia de Arquivos / Decodificação 
Codifica os seus arquivos e os protegem do acesso não autorizado

 ● Desfragmentar o Registro 
Permite fazer backup, restaurar e desfragmentar o registro do Windows para 
acelerar o seu computador

 ● Backup MBR / Restaurar 
Este recurso vai ajudar você a modificar o MBR e salvar as alterações

 ● Repara Rede (LSP) 
Este recurso vai ajudar você a corrigir uma rede danificada 
 
 

3.3 Super Ferramentas

 ● Forçar Copiar Arquivo 
Permite copiar qualquer arquivo bloqueado e salvá-lo em qualquer caminho

 ● Gestor do Internet Explorer 
Gerencia os controles ActiveX, páginas de busca e sites de confiança do Internet 
Explorer 
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 ● Disk Doctor 
Permite que você analise o disco rígido para encontrar erros

 ● Clicacr  com o Botão Direito no Menu Manager 
Ajuda você a gerenciar facilmente os itens do menu do botão direito 
 

4.  Outras FERRAMENTAS
 ● Drivers 

Recebe informações detalhadas do desempenho da unidade do PC, permitindo 
uma melhor manutenção das unidades do software, evitando a possibilidade de 
falha no software ou no hardware 

 ● Recuperação de Arquivos 
Permite a você verificar o seu disco rígido e recuperar arquivos que você excluiu 
anteriormente 

 ● Desinstalador 
Permite que você facilmente remova o software do seu PC e identifique quais os 
programas que já não se encontram em locais válidos
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