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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.

Bitdefender este o soluție excelentă pentru mediile de virtualizare: 
ușoară, rapidă și eficientă.

Premisele parteneriatului
Am început să lucrăm cu Bitdefender datorită lui Carles Gil, care analizase și considera 
soluțiile Bitdefender pentru tehnologiile de virtualizare drept excelente pentru platforme 
XenServer și Hyper-V, care reprezintă o parte semnificativă din activitatea 101 
Consulting.

Asistență și colaborare de încredere
Relația noastră este foarte importantă, onestă, clară și directă, oferind sprijin pe bază 
de colaborare în ambele direcții. 101 Consulting oferă asistență clienților care au nevoie 
de soluții Bitdefender. Asigurăm vânzarea soluțiilor Bitdefender, precum și testarea și 
verificarea de concepte. De asemenea, scriem articole publicate în portalul comunității 
spaniole Citrix pe subiecte de virtualizare și securitate.

Satisfacerea nevoilor clienților în materie de virtualizare
Părerea despre Bitdefender: este o soluție excelentă pentru mediile virtualizate, bazată 
pe platforme precum XenServer sau Microsoft Hyper-V. Soluția este ușor de integrat și 
administrarea este mult mai bună comparativ cu celelalte opțiuni disponibile pe piață. 
Există puține opțiuni atunci când vine vorba de securitate într-un mediu Enterprise sau 
Pyme, în special în ceea ce privește securitatea pentru tehnologiile de virtualizare.

Înlocuirea securității tradiționale cu securitatea concepută pentru mediile 
de virtualizare
Mai mulți dintre clienții noștri folosesc soluții de securitate concurente și sunt blocați în 
contracte pe 5 ani. Mulți dintre aceștia așteaptă expirarea perioadei contractuale și se 
pregătesc să treacă la Bitdefender Security for Virtualized Environments.

Dezvoltarea afacerii este acum și mai simplă
Intenționăm să lucrăm îndeaproape cu Bitdefender - în special din punct de vedere al 
marketing-ului și al educației antivirus: livrarea de soluții și prezentări despre securitatea 
mediilor virtualizate, descrierea Bitdefender. Vom livra conținut pentru a genera cerere, 
lucru esențial pentru creșterea numărului de clienți potențiali. De exemplu, la primăvară, 
101 Consulting va colabora cu Microsoft și Bitdefender pentru organizarea unui 
eveniment de prezentare a soluțiilor de virtualizare către clienți.

Sporirea interacțiunii cu clienții prin educație
Este foarte importantă pregătirea și livrarea de sesiuni de instruire tip webinar pentru 
a sprijini procesul de vânzări, demonstrând integrarea Bitdefender în mediile de 
virtualizare. De asemenea, este important să ajutăm clienții cu conținut de tip White 
Papers și să furnizăm date comparative, astfel încât aceștia să vadă diferența dintre 
soluțiile Bitdefender și cele concurente.
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101 Consulting își are sediul în Spania, 
deservind Catalonia, Pais Vasco, Madrid 
și alte regiuni din Spania. 101 Consulting 
este integrator de sisteme pentru HP, 
activând în domeniile sănătate, transport 
și industrie. Se pune accent pe mediile de 
virtualizare și tehnologia cloud, lucrând 
pe baza tehnologiilor Citrix și Microsoft, 
deservind segmentele industrial, bancar și 
de sănătate.

(www.101-consulting.com)


