
PARTNER ADVANTAGE NETWORK
RECOMANDARE

Bitdefender și-a redus în mod constant ratele de rezultate fals pozitive. 
Cu noile oferte pentru medii de tip cloud și virtuale, Bitdefender va putea 
proteja rețelele acoperite de aceste caracteristici.

Rain Networks este recunoscută drept distribuitorul de securitate de rețea cu cel mai 
bine direcționat pachet de servicii. Rain Networks stă la dispoziția companiilor influente 
din domeniul IT, care necesită ajutor pentru a oferi clienților lor cea mai bună asistență și 
cele mai bune soluții de securitate pentru rețea din branșă. Rain Networks a încheiat un 
parteneriat cu Bitdefender pentru  a oferi un produs de referință pentru mediile virtuale 
și MSP.

Premisele parteneriatului
Rain Networks a încheiat un parteneriat strategic cu Bitdefender în 2012 pentru a oferi 
servicii mai bune partenerilor săi din canalul de distribuție.

Asistență și colaborare de încredere
Relația dintre Rain Networks și Bitdefender este una bazată pe încredere. În calitate 
de consultanți și instructori Bitdefender, trebuie să aveți încredere în soluția pe care o 
recomandați, așa cum și Bitdefender trebuie să aibă încredere în cine o reprezintă.

Satisfacerea nevoilor clienților în materie de virtualizare
Bitdefender este o soluție premiată, iar dovada este palpabilă. Din punctul meu de 
vedere, Bitdefender oferă asistență de 5 stele deoarece angajează numai cei mai buni 
specialiști cu experiență în dezvoltarea de produse superioare.

Înlocuirea securității tradiționale cu securitatea concepută pentru mediile 
de virtualizare și cloud
Deoarece obiectivul nostru este să oferim canalului de distribuție asistență în vânzări cu 
privire la soluțiile Bitdefender Cloud Security for Endpoints și noile soluții Bitdefender 
Gravity Zone, considerăm că orice oportunitate este importantă și merită același nivel 
de atenție și suport.

Dezvoltarea afacerii este acum și mai simplă
"Relația noastră cu Bitdefender este în continuă dezvoltare și va produce avantaje timp 
de mulți ani. Intenționăm să furnizăm cel mai bun serviciu de asistență pentru clienți și 
să câștigăm longevitate în construirea de relații strategice în cadrul canalului.”

Robert Siemons, Director General
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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.


