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Bitdefender furnizează tehnologie de securitate în peste 100 de țări printr-o rețea inovatoare de alianțe cu valoare adăugată și parteneriate cu distribuitori 
și reselleri. Din 2001, Bitdefender furnizează constant, din poziția de lider de piață, tehnologii de vârf pentru afaceri și consumatori și reprezintă unul dintre 
furnizorii de top de soluții de securitate prin virtualizare și tehnologii de tip cloud. Pentru distribuția tehnologiilor pe care le produce, recunoscute și premiate 
de specialiștii mondiali în securitate, Bitdefender a realizat alianțe și parteneriate de vânzări. De asemenea, Bitdefender și-a întârit poziția pe piața globală 
prin alianțe strategice cu unii dintre liderii mondiali în furnizarea de tehnologii de virtualizare și de tip cloud.

Enterprise Professional Services and Consulting

Expertiză de vârf în serviciul dumneavoastră 
O echipă experimentată de ingineri specializați în soluții de securitate și cercetători ai programelor de tip malware este gata 
oricând să răspundă nevoilor dumneavoastră. Experții Bitdefender sunt pregătiți să vă asigure protecția echipamentelor IT prin 
furnizarea celei mai potrivite arhitecturi de soluții de securitate. Rezultatul va fi un inalt nivel de protecție și performanță de vârf.

Beneficii principale

• Performanță de vârf și maximă securitate pentru organizația dumneavoastră 
• Economie de timp și eficiență în implementarea soluției de securitate
• Recuperarea rapidă a investiției in solutia de securitate

Plan & Design
Experții Bitdefender vor colabora la identificarea celei mai potrivite arhitecturi, pentru implementarea și operarea unui mediu 
virtualizat GravityZone de maximă securitate. Inginerii noștri specializați în soluții de securitate vă vor ajuta în evaluarea 
sistemului curent al organizației din perspectiva personalului, a proceselor și a tehnologiei. Rezultatele-cheie includ un sumar al 
stării actuale de securitate a sistemului, cerințe pentru găzduirea soluției de securitate, recomandări esențiale pentru asigurarea 
unei performanțe scalabile optime cu minimalizarea riscurilor, un plan de implementare și un model de arhitectură de sistem.

Deployment & Configuration 
După faza de planificare și design, experții noștri vor instala și configura sistemul Bitdefender astfel încât să răspundă optim 
la cerințele riguroase ale aplicațiilor dumneavoastră de business. Cu o vastă experiență atestată în proiecte de virtualizare de 
succes, inginerii Bitdefender își vor utiliza expertiza pentru implementarea platformei de virtualizare într-un mod perfect adaptat la 
nevoile organizației dumneavoastră.

On-site Product Trainings 
Trainingul la sediul organizației dumneavoastră furnizează instruire la nivel personal și oferă personalului experiență practică 
directă în conformitate cu cerințele rolului in administrarea sistemului de securitate. Personalul responsabil de asigurarea 
securității va fi astfel pregătit să răspundă eficient oricăror amenințări la integritatea sistemului.

“Nu am întâlnit astfel de servicii personalizate de la nici un furnizor” 

Mike Turbutt, Dotter

Contacteaza-ne acum pentru a obtine o cotatie pe sales@bitdefender.ro sau la 0374 303031.
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