
RECOMANDARE

Tehnologia nr. 1.  Recomandată și utilizată de experți.

Bitdefender este o soluție simplă dar puternică, care se potrivește perfect afacerii 
noastre.

Printre factorii cheie care au influențat decizia noastră de a alege Bitdefender se 
numără rata mare de detecție a virușilor și sistemul de gestionare practic și ușor de 
utilizat.

După evaluarea opțiunilor existente în piață, am decis să colaborăm cu Bitdefender 
datorită faptului că oferta lor include soluții care sunt esențiale pentru afacerea noastră: 
Security for Endpoints și Server and Mail Security.

Opiniile experților ce lăudau performanța și securitatea remarcabilă a Bitdefender, 
premiile cu care au fost distinse soluțiile companiei și programul pentru canalele de 
distribuție au reprezentat, de asemenea, factori importanți care ne-au influențat decizia 
de a deveni partener. 

Produsele de ultimă generație pe care le oferim și orientarea noastră către satisfacția 
clienților determină utilizatorii să-și reînnoiască abonamentul și să facă upgrade anual. 
După adoptarea soluțiilor Bitdefender, aceștia și-au putut reduce costurile prin scăderea 
cheltuielilor administrative de instalare și asistență tehnică.

Venituri recurente garantate 

Din punctul nostru de vedere, ca furnizor de servicii, apreciem posibilitatea de a testa 
produsele noastre și de a ne ajusta oferta în fiecare lună. Întrucât acesta este un criteriu 
important pentru noi, apreciem colaborarea cu Bitdefender și sprijinul comercial pe care 
ni-l oferă.

Având avantajul protejării veniturilor, avem încredere că parteneriatul nostru cu 
Bitdefender ne va asigura cel mai bun sprijin în materie de reînnoiri și upgrade-uri. Cu 
ajutorul stimulentelor de marketing, sperăm să obținem noi proiecte și asocieri pe 
termen lung.

Lucrăm împreună. Simplu și direct

Datorită parteneriatului nostru cu Bitdefender, am găsit soluția de securitate perfectă 
pentru noi: o soluție inovatoare eficientă și ușor de gestionat.

Apreciem faptul că Bitdefender a împachetat întreaga infrastructură IT într-o soluție de 
securitate IT. Datorită acestei abordări, am putut acumula beneficii încă din prima lună 
a parteneriatului nostru. Economiile de timp și costuri, precum și satisfacția angajaților 
au crescut datorită simplificării proceselor.

Endpoint Security de la Bitdefender oferă cea mai bună soluție completă de antivirus, 
firewall și filtrare web.

Experiența noastră cu instruirea și transferul de cunoștințe a fost, de asemenea, 
pozitivă. BCD Sintrag este distribuitorul nostru Bitdefender, iar sesiunile de instruire 
pentru tehnicieni sunt bine pregătite. Rezultatele sunt peste așteptările noastre.

premiumIT AG este o companie 
binecunoscută cu mai mult de 10 
ani de experiență pe piața IT, care se 
concentrează pe design personalizat și 
soluții IT pentru IMM-uri.

Prioritățile majore ale companiei sunt 
construirea unor relații pe termen lung cu 
clienții, asigurarea de soluții IT de înaltă 
calitate și furnizarea de soluții inovatoare 
în timp real.

premiumIT este furnizor de servicii de top 
Bitdefender.


