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Tehnologia nr. 1.  Recomandată și utilizată 
de experți.
Pe lângă recenziile excelente primite din partea specialiștilor, au existat doi factori 
suplimentari care au determinat FlexVirtual să selecteze compania Bitdefender. 
Primul factor a fost ușurința cu care se pot implementa și administra caracteristicile 
de performanță exclusive și tehnologiile de ultimă generație ale Bitdefender. Cel de-al 
doilea a fost posibilitatea de a administra stații de lucru atât virtuale, cât și fizice, inclusiv 
smartphone-uri și tablete, prin intermediul consolei de administrare GravityZone.

„Integrăm în mod continuu infrastructuri complexe și aveam nevoie de o soluție fiabilă, 
de înaltă calitate. Am analizat și alte soluții de securitate renumite. Însă după ce am 
examinat timpul de implementare, administrare și asistență în cazul celorlalte soluții, 
precum și disponibilitatea și timpii de răspuns în cazul solicitărilor de asistență tehnică, 
Bitdefender a ieșit pe primul loc.”

Utilizatorii finali ai FlexVirtual sunt mai mult decât mulțumiți de soluțiile Bitdefender. 
Feedback-ul primit până în prezent demonstrează că soluțiile Bitdefender oferă clienților 
sentimentul că și-au recâștigat performanța care lipsea din rețeaua lor. Clienții sunt 
încrezători că beneficiază de nivelul maxim de securitate și performanță și sunt dispuși 
să-și reînnoiască licențele și să facă upgrade anual.

Înaintea concurenței. Beneficii care îți 
asigură succesul.

Bitdefender a permis companiei FlexVirtual să ofere clienților valoare adăugată datorită 
asistenței tehnice și de vânzări excelente. Aceștia apreciază, de asemenea, faptul că 
Bitdefender este determinată să îmbunătățească soluțiile oferite luând în considerare 
feedback-ul și răspunzând solicitărilor de dezvoltare a unor noi caracteristici. În plus, 
timpul economisit ca urmare a implementării rapide a soluțiilor Bitdefender i-a permis 
companiei FlexVirtual să-și schimbe modul în care își desfășoară activitatea. Un avantaj 
neașteptat al selectării companiei Bitdefender a fost flexibilitatea și posibilitatea de a 
îmbunătăți calitatea și funcționalitatea soluțiilor Bitdefender, obținându-se ca urmare a 
acestui parteneriat beneficii comerciale încă din prima lună.

„Soluțiile sunt performante și își îndeplinesc rolul pe deplin. Acestea sunt unice pe piață. 
Modul în care Bitdefender și FlexVirtual reușesc să lucreze împreună pentru a îmbunătăți 
calitatea soluțiilor Bitdefender ne-a depășit așteptările. Soluțiile Bitdefender sunt unice 
pe piață în ceea ce privește caracteristicile inovatoare. Nemulțumirile clienților aproape 
că sunt prea ușor de gestionat. Clienții uită rapid de concurență,” spune Dennis Derks, 
Consultant ICT.

Având sediul în Groningen, Olanda, 
FlexVirtual B.V. este specializată în 
tehnologiile de virtualizare și cloud folosite 
în cadrul infrastructurilor complexe — 
îmbinând avantajul 24/7 cu soluții bazate 
pe tehnologie. Secretul succesului său 
continuu a fost capacitatea de a livra 
aplicații de centre de date, soluții pentru 
utilizatori finali și companii, soluții de tip 
cloud, prin consultanță și execuție bazată 
pe proiect. Compania se mândrește cu 
faptul că este furnizor de soluții pentru 
companii pentru un număr tot mai mare 
de clienți din domenii precum sănătate, 
asigurări, financiar și educație.

(http://www.flexvirtual.nl)
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Deși Bitdefender pune la dispoziția FlexVirtual un portal pe care se poate naviga cu 
ușurință, aceștia își desfășoară activitatea aproape fără a-l accesa. Însă atunci când au 
nevoie de un transfer de cunoștințe tehnice sau de vânzări, nu trebuie decât să-l solicite 
și li se răspunde cu promptitudine de fiecare dată. „Echipa profesionistă a Bitdefender 
face mai mult decât să-și îndeplinească îndatoririle atunci când vine vorba de a ne 
ajuta.”

Venituri recurente garantate 

FlexVirtual recunoaște că prețurile practicate de Bitdefender sunt bune și spulberă 
concurența și consideră totodată că parteneriatul cu Bitdefender i-a permis să-și 
accelereze procesul de validare a conceptului propriu. În ceea ce privește sprijinul 
acordat FlexVirtual prin noi proiecte și reînnoiri de contracte, aceștia declară cu 
satisfacție că asistența primită din partea Bitdefender în materie de clienți potențiali și 
vânzări a fost „până acum extraordinară” și sunt nerăbdători să lucreze împreună pentru 
ca ambele părți să devină profesioniste.

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 un partener de 
afaceri excelent. Ei dezvoltă și oferă 
soluții anti-malware de ultimă 
generație, respectându-și cu adevărat 
angajamentele. Este o adevărată 
plăcere să lucrăm cu Bidefender și 
echipa lor determinată de asistență 
tehnică și de vânzări.
 Alex Pelster, Fondator 
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