BITDEFENDER PROFESSIONAL SERVICES DATASHEET

Υπηρεσίες Εγκατάστασης
Bitdefender
Για να προστατεύσετε αποτελεσματικά τον οργανισμό σας από τις σύγχρονες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που δεν ανιχνεύονται από τα
συμβατικά εργαλεία ασφάλειας, χρειάζεστε μια λύση ασφαλείας βασισμένη σε νέες τεχνολογίες ικανή να ανιχνεύει οποιαδήποτε απειλή.
Η Bitdefender προστατεύει οποιαδήποτε μορφή endpoint: workstations, servers, mailboxes και κινητές συσκευές. Παρέχει κορυφαία προστασία
καταναλώνοντας ταυτόχρονα ελάχιστους πόρους.
Σύμφωνα με έρευνα, μόνο το 36% των ερωτηθέντων οργανισμών δηλώνουν ότι διαθέτουν αρκετούς πόρους για να εγκαταστήσουν και να διαχειριστούν
αποτελεσματικά μία λύση ασφαλείας για να προστατευτούν από cyber-επιθέσεις. Εκτός από την αναφορά για σημαντική αύξηση νέων τύπων επιθέσεων,
όπως fileless επιθέσεις και exploits, η μελέτη δείχνει ότι οι οργανισμοί προβληματίζονται για το κόστος αλλά και για την πολυπλοκότητα της διαχείρισης
της λύσης ασφαλείας.
Οι ειδικοί της Bitdefender θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε τη λύση ασφάλειας GravityZone με στόχο την βέλτιστη προστασία και
απόδοση. Η λύση ασφαλείας σας θα ξεκινήσει με τη βασική ρύθμιση πολιτικής, τη ρύθμιση των χρηστών καθώς και ότι απαιτείται για να ξεκινήσει και να λειτουργεί
η λύση σας το συντομότερο δυνατό.

Βασικά Πλεονεκτήματα
•
•

Κορυφαία απόδοση και μέγιστη ασφάλεια για τον οργανισμό σας
Εξοικονόμηση χρόνου, αποτελεσματική εφαρμογή της λύσης ασφάλειας GravityZone

•

Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. δεν χρειάζεται να γίνουν πρόσθετες προσλήψεις στην εταιρεία για τη διαχείριση της λύσης ασφάλειας.

Υπηρεσίες Εγκατάστασης Bitdefender
Χρειάζεστε βοήθεια στην εκκίνηση και στη διαμόρφωση της λύσης ασφαλείας;
Το πακέτο υπηρεσιών εγκατάστασης σας προσφέρει το πλεονέκτημα της καθοδήγησης από τους έμπειρους μηχανικούς μας κατά την έναρξη της
εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας μία ομαλή και χωρίς προβλήματα εκκίνηση.
Οι ειδικοί της Bitdefender θα ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές λαμβάνοντας υπόψη την υποδομή σας και θα εφαρμόζουν τη λύση
ασφάλειας που θα είναι προσαρμοσμένη στο περιβάλλον σας, χωρίς να χρειαστεί να προσλάβετε πρόσθετο προσωπικό για την εγκατάσταση της
λύσης.
Το συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών αφορά απομακρυσμένες υπηρεσίες και προσφέρει:
•
•

Εγκατάσταση σε μέχρι 50 endpoints
Δημιουργία μέχρι 3 πολιτικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον σας (on premise/cloud, AD ή άλλα integrations)

•

Εγκατάσταση μέχρι 3 ρόλων χρηστών. Για παράδειγμα ποιοι χρήστες θα μπορούν να αλλάζουν πολιτικές και ποιο απλά θα έχουν reporting ρόλους.

Η διάρκεια των υπηρεσιών του συγκεκριμένου πακέτου είναι μέχρι 8 ώρες.
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