
Fișă de produs

Defeat threats. Drive performance. Deliver control.

Organizațiile aleg Bitdefender pentru cel 
mai ridicat nivel de inovație în materie de 
securitate și capacități de performanță în 
mediile virtualizate, fizice, mobile și cloud.

Învinge amenințările
 � GravityZone oferă protecție de top și conformitate pentru mediile de 

virtualizare și cloud.

 � Tehnologiile Bitdefender nr. 1 oferă cea mai bună protecție, precum și cea mai 
bună performanță la îndepărtarea amenințărilor și viteză.

 � Arhitectura scalabilă GravityZone asigură o protecție multistrat rezistentă.

Îmbunătățește performanța
 � Prin testarea cu Login VSI, GravityZone a demonstrat o creștere de 30% a 

densității VDI.

 � Clienții raportează costuri operaționale mai reduse și economii importante în 
materie de timp și efort, datorită instrumentelor de administrare GravityZone și 
instalării simple a acestuia.

 � GravityZone este flexibil, ceea ce permite clienților să extindă sau să restrângă 
aplicațiile virtuale, mașinile fizice și dispozitivele, la cerere.

Asigură controlul
 � GravityZone nu ține cont de tipul de hypervisor și este furnizat sub forma 

unei aplicații virtuale pentru instalare rapidă și ușoară pe orice combinație de 
platforme de virtualizare și dispozitive.

 � Spre deosebire de alte produse, GravityZone oferă o consolă de administrare 
centralizată pentru toate serviciile de securitate de pe stații de lucru fizice, 
virtualizate și mobile.

 � GravityZone este integrat cu VMware vCenter, Citrix XenServer și Microsoft 
Active Directory.

Bitdefender GravityZone este o soluție de securitate eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, care oferă simultan 
performanțe înalte și protecție, asigurând administrarea centralizată, instalarea ușoară și libertatea de a alege orice combinație de 
furnizori de virtualizare, cloud și dispozitive.

"Obiectivul principal al virtualizării este de 
a profita la maximum de echipamente și de 
a reduce costurile - Bitdefender vă permite 
să obțineți chiar mai mult de la mediile 
dumneavoastră virtualizate."

Mike Kupfer, Președinte și Director 
Executiv, Black Diamond Solutions (Partner 
Bitdefender)

"În etapa conceptului demonstrativ, 
clienții noștri au observat o îmbunătățire a 
performanțelor, care ne-a ajutat să vedem 
că Bitdefender era, în mod clar, soluția 
recomandată.”

Jose Uribe, COO, Webhosting.net (client 
Bitdefender)

„A devenit clar dintr-o perspectivă de 
planificare pe termen lung că soluțiile de 
securitate tradiționale pur și simplu nu ar 
funcționa. Știam că trebuia să găsim o 
soluție de securitate construită pentru medii 
virtualizate."

Mark Breaux, Responsabil IT, Citizens 
Savings & Loan (Client Bitdefender)

CONCEPUT PENTRU FURNIZORII 
DE SERVICII
Bitdefender GravityZone se integrează cu 
sistemele de comandă, aprovizionare și 
facturare automată.

“Pe baza modelului nostru comercial și a 
necesității noastre de scalabilitate, avem 
nevoie de o soluție de securitate pe care să 
o putem găzdui integral și de ceva care să 
ne confere licențiere flexibilă și să putem 
transfera mai departe clienților noștri”

Christopher Fox, Director Tehnologie, Ideal 
Integrations (partener Bitdefender)



Toate drepturile rezervate. © 2014 Bitdefender.
Toate mărcile, denumirile comerciale și produsele la care se face referire în prezentul document sunt proprietatea companiilor respective.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE ACCESAȚI: ENTERPRISE.BITDEFENDER.COM

Bitdefender oferă soluții de securitate în mai mult de 100 de țări prin intermediul unei rețele extinse de parteneri, distribuitori și 
revânzători. Din 2001, Bitdefender a produs în mod constant tehnologii de top atât pentru organizații, cât și pentru utilizatori individuali, 
fiind unul dintre producătorii de top în materie de soluții de securitate care folosesc tehnologii de virtualizare și pe bază de cloud. 
Bitdefender combină tehnologiile sale premiate cu parteneriate și alianțe pentru vânzări, consolidându-și poziția pe piața globală prin 
alianțe strategice cu câțiva dintre cei mai recunoscuți furnizori de tehnologii de virtualizare și cloud din lume.

Caracteristici principale Bitdefender Gravity

 � Securitate pentru orice tip de hypervisor. Protejează mașinile virtuale 
Windows și Linux pe toate tipurile de hypervisor existente.

 � Design modular inovator. Modulele funcționale, construite sub forma unor 
aplicații virtuale consolidate pe platformă Linux, oferă un nivel ridicat de 
protecție, performanță și rezistență prin scanarea centralizată și echilibrarea 
încărcării.

 � Integrat cu cei mai importanți furnizori de virtualizare și cloud. Se 
integrează cu VMware vCenter, vShield, Citrix XenServer, Microsoft Active 
Directory, Amazon Web Services EC2

 � Agent de securitate care acționează în funcție de mediu. Un agent 
de securitate recunoaște tipul stației de lucru și se auto-configurează cu 
caracteristicile optime care recunosc stațiile de lucru virtuale și fizice

 � Integrat cu VMware vShield. Securitate „fără agenți” opțională prin 
integrarea cu ultimele API-uri VMware

 � Protecție pentru mașinile virtuale pe platformă Linux. Protecție completă 
și capacități de îndepărtare a amenințărilor, incluzând protecție la accesare 
în timp real pentru mașinile virtuale Linux, inclusiv implementări vShield

 � Asistență la facturarea lunară pentru Furnizorii de servicii. Licențiere 
lunară și integrare cu software-ul PSA existent conform modelelor de afaceri 
ale furnizorilor

 � Eliminarea duplicării proceselor de scanare prin stocare multi-nivel 
în memoria cache. Pentru a reduce la minimum gradul de utilizare a 
resurselor, obiectele cunoscute nu sunt rescanate în același mediu

 � Scanare optimizată. Procesele de scanare sunt reduse cu până la 90% 
prin concentrarea pe zone predispuse la găzduirea de amenințări

 � Consolă web unică pentru toate serviciile de securitate. Consola web 
Control Center administrează mașinile virtuale, stațiile de lucru fizice și 
dispozitivele mobile. Aceasta se integrează cu vCenter, XenServer și Active 
Directory pentru a sincroniza stocurile și pentru a administra mașinile și 
dispozitivele

 � Instrumente de dezvoltare optimizate. Aplicații virtuale în genul vApp 
și agent de securitate cu auto-configurare optimizat pentru includerea în 
șabloanele de mașini virtuale

VIRTUALIZARE CU ACOPERIRE 
EXTINSĂ PRIN PARTENERIATE 
PENTRU TEHNOLOGIE

VMware vSphere 5.5, 5.1, 5.0 P1 sau 4.1 P3
ESXi 4.1, 5.0, 5.1, 5.5
VMware vCenter Server 5.5, 5.1, 5.0 sau 4.1
VMware vShield Manager 5.5, 5.1, 5.0
VMware vShield Endpoint
VMware vCNS 5.5
VMware Tools 8.6.0 build 446312
VMware View 5.1, 5.0

Citrix XenDesktop 5.5, 5.0
Citrix XenServer 6.0, 5.6 or 5.5 inclusiv
Citrix Xen Hypervisor
Citrix VDI-in-a-Box 5.x

Microsoft
Microsoft Hyper-V Server 2012, 2008 R2 
inclusiv Microsoft Hyper-V Hypervisor
Unix
Red Hat Enterprise 3.0 inclusiv
Red Hat KVM Hypervisor
Oracle
Oracle VM 3.0

ACOPERIRE SISTEME DE 
OPERARE

Windows: 8.1, 8, 7, Vista (SP1), XP (SP3)
Windows Server: 2012 (R2), 2008 (R2), 2003 
(R2, SP1), Home, SBS 2011, 2008, 2003
Windows Embedded: 8.1, 8, 7, POSReady 
7, POS Ready 2009, 2009, XP (SP2)
Linux: Red Hat Ent. 6.2, 6.1, 5.7, 5.6; 
CentOS 6.2, 6.1, 5.7, 5.6; Ubuntu 11.04, 
10.04; SUSE Ent. Server 11; OpenSUSE 12, 
11; Fedora 16, 15
Mac OS X: 10.9.x, 10.8.x, 10.7.x
Oracle Solaris 11, 10
Dispozitive mobile: iOS Apple iPhone și 
iPad (5.1+), Google Android (2.2+)


