
GravityZone Success Story

Centralizing security and virtualization 
performance prompts Thisted Municipality 
to choose Bitdefender

Udfordringen 
Center for It og Digitalisering i Thisted Kommune begyndte i 2010 at kigge sig om efter en ny sikkerhedsløsning, der ville kunne sikre alle kommunens ansatte uanset 
geografisk placering. En af årsagerne til, at Thisted Kommune valgte at skifte til Bitdefenders Gravity Zone var manglende overblik over opgaverne grundet forskellige 
leverandører, og behovet for et system der kunne sikre en bedre sammenhæng mellem de virtualiserede miljøer inden for alle kommunens arbejdsområder. I dag har 
alle administrative medarbejdere i kommunen, uanset fysisk placering, en virtuel desktop, og nu kan en enkelt medarbejder styre sikkerheden på alle virtuelle og fysiske 
maskiner i hele kommunens IT-netværk. “Tidligere var styring mere besværligt, men med Gravity Zone har vi fået bedre management-muligheder og et bedre overblik 
over opgaverne” siger Arne Mikkelsen. 

Arne Mikkelsen siger endvidere: ”Når man som offentlig instans forvalter borgernes private oplysninger, er det naturligvis afgørende, at man har IT-sikkerheden på plads. 
Derfor stiller Center for It og Digitalisering i Thisted Kommune naturligvis også store krav til sikkerhedsløsningen i kommunen. “Vi har meget specifikke og strenge krav 
til produktets sikkerhed og teknologi i forhold til de opgaver vi som kommune skal udføre over for borgerne. Her er sikkerhed vores højeste prioritet”.

Når man som offentlig instans forvalter borgernes private oplysninger, er det 
naturligvis afgørende, at man har IT-sikkerheden på plads

Thisted Kommune er en af de 
danske kommuner der, ud over 
at anvende Bitdefenders Gravity 
Zone, benytter Bitdefender til 
hele deres IT-infrastruktur. Dvs. 
deres VMware-baserede virtuelle 
servermiljø, deres fysiske netværk 
af kommunale PC’ere og servere, 
samt alle PC’ere til kommunens 
skoleelever. 

http://www.thisted.dk/
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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
IT-afdelingen i Thisted Kommune er ikke i tvivl om, at de har fået det bedste produkt på markedet og et produkt der fuldstændig lever op til deres krav i forhold til 
teknologi og sikkerhed. “At finde et nyt produkt er altid en balance mellem pris, kvalitet og sikkerhed. Vi valgte Bitdefenders Gravity Zone fordi det bedst matchede vores 
samlede krav”. ”Produktet bliver brugt som en af vores sikkerhedselementer”, siger Arne Mikkelsen og understreger dermed den vigtige rolle Gravity Zone spiller for 
kommunen i dag.

Resultatet 
I 2011 introducerede Thisted Kommune de første delløsninger, og i dag er Gravity Zone fuldt implementeret på hele kommunens virtualiserede platform. “Vi har i 
Thisted Kommune efterhånden samarbejdet i nogle år med den danske afdeling af Bitdefender og vi er yderst tilfredse med både Bitdefender og vores distributør, 
KMD. Bitdefenders danske kundeservice er hurtig og kompetent og vi har kun haft positive oplevelser med både Bitdefender og deres produkter” slutter en tilfreds Arne 
Mikkelsen.
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At finde et nyt produkt er altid en balance mellem pris, kvalitet og sikkerhed. Vi 
valgte Bitdefenders Gravity Zone fordi det bedst matchede vores samlede krav


