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DESCRIÇÃO DO SOFTWARE
Produzido pela IObit, Advanced SystemCare é um software all-in-one, ou
seja, traz diversas funcionalidades que ajudam na manutenção diária do
sistema.
Sua principal função é reparar o sistema como um todo, desde
pequenos reparos no registro até desfragmentação de todo o disco rígido.
Umas das características mais marcantes do Advanced SystemCare é o
fato dele ser totalmente automatizado, sendo necessário apenas uma pequena
configuração quando executado pela primeira vez.

MOTIVAÇÃO DOS CRIADORES
“Fundada em 2004 por dois criativos e entusiasmados programadores, IObit
está se concentrando em fornecer aos usuários os utilitários de sistema mais
inovadores e abrangentes para melhor desempenho e segurança do PC.
Graças ao seu produto de maior sucesso, Advanced SystemCare, IObit é agora
uma popular e bem estabelecida empresa de software com milhões de
usuários ativos em todo o mundo.”
(IObit)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Otimização do sistema, Imunização do sistema (prevenção contra spyware),
Remoção de spyware, Desfragmentação de disco, registro e memória, Reparos
no registro, Limpeza de privacidade (Histórico, Cookie...), Remoção de
arquivos temporários, File Shredder, Internet Booster, Backup de drivers e do
sistema, Auto desligamento.

REQUERIMENTOS DE SISTEMA
Sistema Operacional
Microsoft® Windows® 7 (32-bit e 64-bit) Starter/ Home Basic/Home
Premium/Professional/Ultimate
Microsoft® Windows® Vista (32-bit e 64-bit) Starter/Home Basic/Home
Premium/Business /Ultimate
Microsoft® Windows® XP (32-bit e 64-bit) com SP2/SP3 ou
Home/Professional/Media Center
Microsoft® Windows® 2000 (32-bit e 64-bit)

Hardware
300 MHz ou mais rápido
256 MB de RAM
30 MB de espaço livre em disco

LICENÇAS
- Advanced SystemCare PRO ($ 19.95/R$ 35,36): Licença completa onde traz
diversas vantagens:
- Turbo Boost
- Deep Clean
- Proteção extra
- Suporte 24/7/365
- 100% do dinheiro de volta caso são satisfaça o cliente
- Advanced SystemCare TRIAL – Licença para testes. Disponível, durante 30
dias, todas as funcionalidades do software.
- Advanced SystemCare FREE – Licença gratuira. Possui as funcionalidades
básicas se comparado a versão PRO.

