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RECOMANDARE

Tehnologia nr. 1.  Recomandată și utilizată de experți.

Am luat decizia de a deveni partener Bitdefender ca urmare a experienței noastre de 
primă clasă cu soluțiile de securitate ale companiei. Tehnologia superioară și, în special, 
soluțiile sale de virtualizare au reprezentat principalul motiv pentru care am ales 
Bitdefender.
Ca organizație pentru care o soluție de securitate fiabilă este vitală, apreciem enorm 
integrarea perfectă a produselor Bitdefender cu orice infrastructură VMware. Pentru 
nevoile organizației noastre, am decis să alegem Bitdefender în defavoarea soluțiilor 
competitive precum Kaspersky Security for Virtualization, deoarece cel din urmă se 
bazează pe tehnologia vShield.
Considerăm că Bitdefender oferă singura soluție viabilă pentru securizarea 
infrastructurii virtuale.
Clienții noștri sunt mulțumiți de soluțiile de securitate Bitdefender și sunt dispuși să-și 
reînnoiască licențele și să efectueze upgrade anual. Ei au reacționat cu preponderență 
pozitiv la faptul că pot folosi o singură interfață pentru a gestiona toate serviciile 
de securitate, fizice sau virtuale. Folosirea unei singure interfețe cloud pentru 
administrarea mai multor locații diferite care nu sunt neapărat interconectate a fost 
considerată un avantaj suplimentar important.
În prezent migrăm toți clienții existenți de la soluțiile lor actuale către Bitdefender, care 
va optimiza serviciile de asistență întrucât nu va trebui să oferim asistență decât pentru 
o singură soluție.
Bitdefender oferă produse de securitate fiabile, care asigură o protecție eficientă cu 
optimizarea amprentei asupra performanței.
Axat în mod evident pe mediile virtualizate și serviciile cloud, Bitdefender oferă 
exact instrumentele pe care noi – și clienții noștri – le așteptăm de la o companie de 
securitate bazată pe tehnologie, cu o viziune clară pentru viitor. Atât noi, cât și clienții 
noștri, ne așteptăm ca o companie ce furnizează servicii de securitate să nu încerce să 
prindă din urmă infractorii informatici, ci să încerce să fie cu cel puțin un pas înaintea 
lor.

Venituri recurente garantate 
Am fost mulțumiți de bonusurile și sprijinul financiar primit din partea Bitdefender și am 
beneficiat de un aport constant de oportunități de afaceri de înaltă calitate.
Ne-a luat 3 - 4 luni până am început să culegem beneficiile acestui parteneriat și ne 
bucurăm chiar de câteva recompense neașteptate: de exemplu, am putut vinde alte 
produse care nu au legătură cu securitatea clienților noi generați prin intermediul 
oportunităților calificate Bitdefender.
Unul dintre principalele câștiguri din relația noastră cu Bitdefender este faptul că 
infrastructura noastră virtuală, care a rămas neprotejată în trecut, este acum securizată 
la cel mai înalt nivel. Clienții noștri primesc securitatea de care au mare nevoie, iar noi 
ne bucurăm de venituri suplimentare.

Lucrăm împreună. Simplu și direct
Așteptările noastre au fost depășite în mod evident pe toate nivelurile. În peste 13 ani 
de activitate în domeniu, nu am mai întâlnit o relație atât de apropiată cu un partener 
– nu numai în vânzări și asistență,  ci și în alte departamente precum marketing și 
dezvoltare.
Printre principalele beneficii ale parteneriatului cu Bitdefender se numără contactul și 
schimburile regulate cu angajații Bitdefender.
Platforma Bitdefender de lansare a comenzilor este ușor de folosit și intuitivă, iar 
materialele de instruire sunt actualizate regulat. Orice problemă, indiferent cât de mare 
sau mică, a fost soluționată extrem de rapid și eficient.
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Top 21 Systemhaus GmbH este un 
Reseller cu valoare adăugată Bitdefender 
din Stuttgart, un jucător bine poziționat 
pe piața din Germania încă din 2002, 
care se axează pe outsourcing, hosting și 
comerț.
Cele mai importante servicii oferite 
de companie sunt Sisteme de calcul 
oriunde, Sisteme de calcul cloud/client 
și Securitate și protecție pe bază de risc. 
Principalele sale priorități oferă soluții 
flexibile și rapide, asistență personalizată 
și un model simplu și transparent de 
stabilire a prețurilor.

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.


