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Nyt trusselsbillede får Clipper Group til at 
vælge Bitdefender

Udfordringen 
T-afdelingen i den internationale shippingkoncern begyndte i 2013 at kigge sig om efter en ny sikkerhedsløsning til deres omfattende netværk, der strækker sig over fire 
kontinenter. Manglende antivirus på det virtuelle miljø, kombineret med en frygt for overhead på serverne, var Clipper Groups tidligere udfordringer og udslagsgivende 
for, at Clipper Group i sidste ende valgte Bitdefenders Gravity Zone.

Derudover var der en stigende bekymring hos Clipper Group over et hurtigt og konstant skiftende trusselsbillede, hvor der hele tiden opstår nye sikkerhedsrisici, man 
skal tage stilling til og som stiller store krav til en global virksomheds IT-afdeling.

Michael M. Kristensen, der er Operation and Project Lead for IT, er den ansvarlige for projektet, og har planlagt udrulningen af Bitdefenders Gravity Zone. “Vi havde svært 
ved at gennemskue markedet, fordi trusselsbilledet hele tiden ændrer sig. Vi havde brug for et simpelt setup, men samtidig ønskede vi et produkt der adresserer nye 
trusler, og ikke kun kigger på velkendte og allerede definerede trusler”.

Inden det endelige valg faldt på Bitdefender, gennemførte Clipper Group med Michael M. Kristensen i spidsen et grundigt og længerevarende researchforløb, hvor man 
testede alle aspekter af Bitdefenders Gravity Zone og sikrede sig, at produktet mødte Clipper Groups høje krav om sikkerhed.

“Jeg blev opmærksom på Gravity Zone efter en grundig research på nettet, og gennemgang af diverse testrapporter over de forskellige løsninger. Vi besluttede os for at 
lave et Proof of Concept med Bitdefender, da vi havde brug for at kende ressourceforbruget på vores virtuelle miljø og dermed undgå overhead. Derudover havde vi brug 
for at se, hvordan programmet agerede på vores klienter og på administration af begge”, forklarer Michael M. Kristensen.

Bitdefender Control Center er hjertet i hele systemet og styrer både vores server 
og klienter og det giver en let og gnidningsfri administration i det daglige 
arbejde med vores sikkerhed.

Virksomheden Clipper Group

Siden Clipper blev etableret i 1972 
har koncernen med hovedkontor 
i Danmark vokset sig til at være 
en global markedsleder inden 
for tørlast. Clipper Group driver 
således i dag omkring 150 skibe 
og man har mere end 200 ansatte 
på land fordelt på kontorer i ni 
lande.

http://www.clipper-group.com/
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Bitdefender udvikler en af verdens hurtigste og mest effektive produktserier af software-sikkerhedsløsninger, der dagligt beskytter mere end 500 millioner brugere. Som den eneste virksomhed i antivirusbranchen har Bitdefender 
udviklet en patenteret teknologi (B-HAVE®), og er derfor OEM partner til en lang række af verdens mest kendte antivirus brands, som er bygget på Bitdefenders teknologi. I fem år i træk har de uafhængige organisationer AV-TEST og 
AV-Comparatives, to af Europas mest velrenommerede testcentre, konsekvent placeret Bitdefenders sikkerhedssoftware som det mest effektive på markedet.   
Bitdefender startede i 2001 og er i dag repræsenteret i mere end 100 lande, har kontorer i bl.a. England, USA, Tyskland og Frankrig og samarbejder med nogle af verdens største it-virksomheder som IBM og Virgin Media.  

For more information visit:  
enterprise.bitdefender.com

Løsningen 
Michael M. Kristensen er ikke i tvivl om, at Clipper Group valgte den bedste løsning på markedet og at shippingkoncernens IT-systemer i dag nyder markedets stærkeste 
sikkerhedsløsning med en minimal påvirkning af maskiner og netværk: Gravity Zone yder en state of the art-beskyttelse, giver minimal overhead og memory-forbrug på 
vores virtuelle miljø, og dertil kommer en simpel konfiguration og vedligeholdelse. Vi har desuden kunnet dække vores kontorer rundt om i verden uden at stille fysiske 
servere til rådighed lokalt.”

Desuden har det imponeret Michael M. Kristensen hvor ubesværet Bitdefenders Gravity Zone fungerer i det daglige: “Bitdefender Control Center er hjertet i hele systemet 
og styrer både vores server og klienter og det giver en let og gnidningsfri administration i det daglige arbejde med vores sikkerhed. Et andet meget vigtigt og positivt 
element er deres danske serviceafdeling, hvor man via en direkte hotline kan få omgående hjælp på både dansk og engelsk. Det betyder rigtig meget for os i det daglige, 
at vi undgår en tredjepart, når vi har brug for hurtig assistance. 

 

Resultatet 
Clipper Group startede samarbejdet med Bitdefender i marts 2013, hvor Michael M. Kristensen gik i gang med at indsamle data og sammenligne produkter og 
sikkerhedsløsninger, hvorefter kontrakten blev underskrevet med aftalestart i januar 2014. “Servicen hos Bitdefender er i top. Der er altid hurtige svar, god service og 
hjælp, både i forbindelse med indgåelsen af aftale, installation og spørgsmål til produktet”, siger en glad og tilfreds Michael M. Kristensen.
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