Recomandare de la partener

PARTNER ADVANTAGE NETWORK

Tehnologia nr. 1. Recomandată și utilizată de experți.
Afacerea noastră se bazează pe securitatea administrată. Din SOC, Secure&amp;IT
administrează dispozitive de securitate precum firewall-uri, IPS, WAF și securitatea
stațiilor de lucru pentru mai mulți clienți din toate sectoarele de activitate (în principal din
administrația publică, asigurări, sănătate și servicii bancare). Bitdefender este o soluție
care acoperă o parte a securității stațiilor de lucru și pe care am integrat-o în soluția
noastră SIEM și în procesele noastre interne. Lucrăm împreună pentru a oferi servicii
îmbunătățite tuturor clienților noștri.
Atunci când am decis să devenim partener, a fost important faptul că Bitdefender se
clasează în mod constant în fruntea clasamentelor organizațiilor de testare independente.
În plus, asistența oferită de această companie este excepțională.
Simplitatea splendidă a Bitdefender este esențială pentru afacerea noastră. Lucrurile
pur și simplu funcționează așa cum ar trebui. Consola cloud este un instrument
de administrare excelent, care permite utilizatorilor să aibă acces la caracteristici
extraordinare într-un mod intuitiv și simplu. La fel de importante pentru noi sunt schema
de prețuri competitive a Bitdefender, asistența oferită de această companie și, bineînțeles,
faptul că este lider în soluții de securitate pentru mediile virtualizate.

Secure&amp;IT este o companie spaniolă
ce oferă servicii specializate în domeniul
securității informațiilor, sistemelor și
telecomunicațiilor.
Secure&amp;IT a creat o familie de
servicii care acoperă toate aspectele
legale, de procesare și tehnice de care
are nevoie o companie pentru a garanta
operațiuni informatice sigure, inclusiv
integrare, servicii de administrare și servicii
profesionale.
Secure&amp;IT este partener Bitdefender
Gold.

Am testat mai multe soluții înainte de a alege Bitdefender și am găsit console care sunt
pur și simplu prea complicate, o analiză deficientă a programelor malware și asistență
tehnică slabă pentru piața spaniolă. Bitdefender, pe de altă parte, este răspunsul perfect
pentru toate nevoile noastre.
Clienții noștri sunt mulțumiți și, în general, apreciază faptul că Bitdefender le oferă
facilitățile de control al conținutului web și control al dispozitivelor, la care nu aveau acces
anterior.

Lucrăm împreună. Simplu și direct
Avem o relație strânsă cu Bitdefender, ceea ce ne ajută să inspirăm încredere clienților.
Sprijinul pe care îl primim din partea Bitdefender pentru problemele tehnice, instalare și
prevânzare ne ajută să economisim timp și bani și ne crește productivitatea.
Am integrat alertele Bitdefender în propria noastră soluție SIEM. Aceasta ne permite să
generăm rapoarte de securitate integrate și să ne menținem clienții la curent cu cele mai
recente informații.
Este un parteneriat care a început să genereze imediat beneficii de afaceri. Există chiar
anumite beneficii neașteptate. De exemplu, ne-a ajutat să oferim asistență tehnică
continuă clienților de pe piața spaniolă atunci când furnizorul nostru anterior a decis să
retragă serviciile de asistență locală din Spania.
Unul dintre lucrurile care ne bucură foarte mult este portalul pentru parteneri, care este
complet, simplu și ușor de folosit. Chiar mai bun decât portalul este contactul direct cu
personalul Bitdefender. Ei sunt întotdeauna profesioniști și experți în ceea ce fac.
Pentru noi, Bitdefender înseamnă securitate, simplitate și „fără probleme”.

Venituri recurente garantate
Principalele beneficii ale colaborării cu Bitdefender vizează în principal asistența tehnică
și pre-vânzare locală, care ajută la desfășurarea noilor proiecte și efectuarea reînnoirilor
pentru companii. Bitdefender îndeplinește de departe cerințele noastre în ceea ce privește
bonusurile și sprijinul financiar.

Despre Bitdefender

Bitdefender este o companie globală, care oferă
soluții de securitate în mai mult de 200 de țări prin
intermediul unei rețele extinse de parteneri, distribuitori
și revânzători. Din 2001, Bitdefender a produs în mod
constant tehnologii de securitate premiate, 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. Cu ajutorul echipelor de cercetare și
dezvoltare, alianțelor și parteneriatelor sale, Bitdefender
a creat cele mai ridicate standarde de excelență în
securitate, atât în ceea ce privește tehnologia sa nr. 1,
cât și alianțele sale strategice cu furnizori de renume
mondial în domeniul tehnologiilor de virtualizare și pe
bază de cloud.

