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Bitdefender beskytter den danske stat 

Efter at Moderniseringsstyrelsen i januar 2014 på vegne af den danske stat valgte Bitdefender, som en ud af to fremtidige leverandører af sikkerhedssoftware, er man 
hos Bitdefender nu travlt optaget med at lave aftaler og implementere sikkerhedssoftware hos en lang række ministerier og deres tilknyttede myndigheder. Efter et 
udbud valgte Moderniseringsstyrelsen i januar Bitdefender og en anden producent til at tage hånd om it-sikkerheden i den danske stat. 

Udvælgelsesprocessen 
I forbindelse med udvælgelsen af Bitdefender blev der fra Moderniseringsstyrelsens side bemærket, at Bitdefender har tilbudt den laveste pris. For så vidt angår 
underkriteriet ”Kvalitet”, vurderes Bitdefender at have tilbudt en kvalitet, der er mellem meget god og særdeles god”.

Brian Ziegler, Nordisk Salgsdirektør for Bitdefender, har siden Moderniseringsstyrelsens afgørelse haft travlt med at besøge Ministerier og andre statslige myndigheder 
som Skat, Forsvaret, Kriminalforsorgen, Politiet, m.fl. der kunne ønske Bitdefenders IT-beskyttelse. Han er naturligvis både glad og stolt over, at Moderniseringsstyrelsen 
har udvalgt Bitdefender til at levere IT-sikkerhed til den danske stat og udtaler: “Bitdefender er en ren europæisk sikkerhedssoftware, der har opnået stor international 
succes. Vi har allerede nu flere danske kommuner og private virksomheder som kunder, der har valgt os dels på grund af det høje sikkerhedsniveau vores produkter 
leverer, og dels grundet vores unikke løsninger til virtualiserede IT-miljøer der sænker ressourceforbruget og minimerer det administrative overhead”. 

For så vidt angår underkriteriet ”Kvalitet”, vurderes Bitdefender at have tilbudt 
en kvalitet, der er mellem meget god og særdeles god

Moderniseringsstyrelsen 

Moderniseringsstyrelsen blev 
etableret d. 31. oktober 2011 
og samler Finansministeriets 
arbejde med økonomistyring, 
overenskomster og ledelse i 
staten. Formålet er at skabe 
et stærkt afsæt til at frigøre de 
betydelige ressourcer, der ligger 
i modernisering af de offentlige 
overenskomster, en bedre offentlig 
økonomistyring og bedre ledelse. 
Kernen i Moderniseringsstyrelsens 
arbejde er kontinuerligt at forsøge 
at skabe en mere effektiv offentlig 
sektor og frigøre ressourcer, 
således at Finansministeriet kan 
agere rollemodel for effektivisering, 
drift og udvikling af den offentlige 
sektor i Danmark.
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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

Aftalens indhold 
Aftalen mellem Bitdefender og Staten løber frem til den 31. december 2016, og herefter er der mulighed for, at Staten kan forlænge aftalen med et år af gangen, tre 
gange i alt. Statslige myndigheder er forpligtede til at benytte sig af aftalen i denne periode, men det er frivilligt, om man benytter Bitdefender eller den anden producent. 

Den nye aftale tilbyder sikkerhedssoftware til effektiv beskyttelse imod virus, phishing-forsøg, ransomware-forsøg, samt anden malware-beskyttelse af klienter som PC, 
MAC og Linux, alle servertyper, samt mobile enheder som Android og iPhone. Der er også en mailløsning og en gateway-baseret scanningsløsning til netværkstrafik.

Til Statens store virtuelle miljøer er der iblandt myndighederne allerede stor interesse for Bitdefender Gravityzone SVE, som er navnet på den løsning der administrerer 
og sørger for sikkerheden på de virtuelle miljøer. 

Gravityzone SVE er specielt designet til at fungere på alle typer Hypervisor, samt løse de traditionelle udfordringer i virtuelle miljøer, hvilket giver Staten store fordele i 
form af høj sikkerhed, lavt ressourceforbrug på de fysiske maskiner, samt et lavere administrativt timeforbrug. Kort og godt en løsning der er hurtig, nem, sikker og billig 
i drift.

Fra den centrale Gravityzone-konsol er det muligt for myndigheden at administrere alle fysiske enheder, mobile enheder, samt alle typer virtuelle klient- og 
servermaskiner. Desuden kan events sendes til myndighedens favorit overvågningssystem via en central syslog-server.

Endelig tilbyder Bitdefender gratis dansk hotline-support og der er desuden mulighed for tilkøb af andre serviceydelser. 
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Bitdefender er en ren europæisk sikkerhedssoftware, der har opnået stor 
international succes


