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Security for Virtualized Environments (SVE) permite clienților să-și 
maximizeze bugetul și să profite de investiția lor. Mai exact, produsul 
SVE permite companiilor să maximizeze performanța investițiilor 
virtualizate. 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.

Premisele parteneriatului
În cazul Black Diamond, un client a solicitat ca Black Diamond să ia în considerare 
colaborarea cu Bitdefender, datorită mediului lor complex și în baza a ceea ce s-ar 
potrivi cel mai bine cerințelor lor de securitate. După ce am aflat mai multe despre 
această soluție, am considerat că se potrivește perfect, mai ales datorită rezultatelor la 
testele realizate de terți, ofertelor cloud și consolei de administrare consolidate. Ofertele 
Bitdefender s-au potrivit filozofiei companiei noastre de a furniza și recomanda clienților 
noștri soluții demonstrate și eficiente.

Asistență și colaborare de încredere
Avem o relație excelentă. Este cu siguranță un câștig de ambele părți atunci 
când contribuim la încheierea de contracte, beneficiind în același timp de sprijinul 
specialiștilor Bitdefender. Combinația de cunoștințe și timp de răspuns duce la 
satisfacția clienților.

Satisfacerea nevoilor clienților în materie de virtualizare
Soluția Bitdefender este extrem de eficientă din punct de vedere al costurilor. Nu 
suntem cea mai ieftină soluție de pe piață și nici ei nu sunt cei mai scumpi; cu toate 
acestea, consider că sunt una dintre cele mai bune soluții la nivelul de cost respectiv. În 
domeniul nostru, ideea că „primești atât cât plătești” joacă un rol semnificativ în achiziția 
soluțiilor de către clienții noștri. Bitdefender nu constituie o excepție. În realitate, 
primești mult mai mult decât plătești! Rezultatele testelor realizate de terți arată că 
Bitdefender este o soluție demonstrată.

Înlocuirea securității tradiționale cu securitatea concepută pentru mediile 
de virtualizare
Cel mai mare proiect desfășurat cu Bitdefender, până la momentul la care s-a scris 
acest text, a fost unul în care au fost implicate cele mai mari companii de consultanță 
tranzacționate public din America. Am asistat la protejarea a peste 900 VMS pe 138 de 
procesoare folosind produsul SVE. S-au pus la dispoziția clientului mai multe resurse 
pentru a-l ajuta să încheie contracte și să pună totul în funcțiune.

Dezvoltarea afacerii este acum și mai simplă
Furnizarea mai multor referințe și studii de caz, alături de rezultatele testelor realizate de 
terți, vor contribui la încheierea de contracte pe viitor. Odată stabilită credibilitatea, este 
simplu de câștigat contracte, mai ales atunci când există statistici pe care te poți baza.

Sporirea interacțiunii cu clienții prin educație
E bine de știut că avem la dispoziție resurse suplimentare care să ne ajute cu întrebările 
tehnice și problemele specifice de rețea. Toate sunt corelate cu intervale mai scurte de 
răspuns, lucru care contează foarte mult pentru clienți.
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Black Diamond Solutions, cu sediul în 
Chicago, Illinois, este un furnizor de soluții 
ce deservește companii și organizații 
cu 50 până la peste 5000 de utilizatori, 
axându-se în special pe domenii precum 
sănătate, financiar, învățământ superior 
și guvernare națională și locală. Fondată 
în 2004, Black Diamond livrează viziune 
IT, procese și soluții în domenii precum 
stocare, virtualizare, securitatea datelor 
și conformitate la nivel de tehnologie, 
îndeplinind nevoile clienților pe platformă 
Windows, Linux sau VMware. Echipa 
Black Diamond de consultanți și ingineri 
certificați ajută clienții să creeze o viziune 
IT care să corespundă obiectivelor 
lor în materie de afaceri și tehnologie, 
proiectând, implementând și oferind 
asistență pentru soluții care respectă 
această viziune.

(www.blackdiamondsolutions.com)

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.


