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Bitdefender jako jedyny zatrzymał Ataki typu zero-day i ransomware, takie jak WannaCry,
które spowodowały spustoszenie, omijając praktycznie wszystkie inne zabezpieczenia
AV/endpoint i tzw. rozwiązania „następnej generacji” i tym samym potwierdził, że nie bez 
powodu konsekwentnie zajmuje pierwsze miejsce w niezależnych testach pod kątem 
ochrony, wydajności i użyteczności.



Bitdefender Cloud Security dla MSP czyli tak zwane licencje miesięczne posiadają system licencjonowania 

licencji która była używana w danym miesiącu.

Dlaczego Bitdefender MSP 

Bitdefender Cloud Security for MSP obejmuje nie tylko oprogramowanie
antywirusowe i antymalware, ale także anty-exploit, zaawansowane uczenie
maszynowe, kontrolę zawartości i urządzeń. Dodatkowe opcjonalne warstwy 
zabezpieczeń są również dostępne z tej samej konsoli.
Bitdefender Cloud Security for MSP zapewnia w podstawowej warstwie ochronę
antywirusową i antymalware, ale jednocześnie daje możliwość rozszerzenia jej 
poziomu o elementy takie jak: �rewall z IDS, szyfrowanie dysków, antyspam dla 
Exchange czy integracja ze środowiskiem wirtualny. 

Kompleksowe podejscie do bezpieczenstwa

Bitdefender konsekwentnie zajmuje pierwsze miejsce w głównych
niezaleznych testach w celu wykazania najlepszej ochrony przed zagrożeniami

wpływie na wydajność systemów chronionych.

Sprawdzona ochrona #1 i wydajność

Uproszczone zarządzanie 

Zarządzanie wszystkimi klientami/użytkownikami z jednej przejrzystej 
konsoli webowej. Elastyczne przydzielanie licencji, mody�kacja polityk 
bezpieczeństwa, włączanie/wyłączanie niezbędnych modułów ochrony 
oraz raportowanie niebezpiecznych incydentów w jednym systemie. 
Integracja za pomocą API z głównymi platformami RMM/PSA.

Admnistrowanie i rozliczenia za dany miesiąc z dołu w jednym raporcie zużycia licencji z podziałem na klien-
tów/użytkowników i aktywne elementy ochrony. Płatność tylko za wykorzystane w danym miesiącu licencje.



Cechy i zalety

Usługi opcjonalne, którymi można zarządzać z tej samej konsoli MSP i które korzystają z tego 
samego agenta, ale są rozliczane osobno.

Zarządzanie aktualizacjami

Bitdefender Patch Management zmniejsza wysiłek 
i czas związany z aktualizacjami, szybciej eliminując 
luki w zabezpieczeniach aplikacji, oferując pojedyncze 
źródło łatania z największą dostępną bazą danych 

Bezpieczeństwo dla środowisk 
zwirtualizowanych SVE

Zamiast umieszczać kopię Bitdefender na każdej 
maszynie wirtualnej,  SVE wykorzystuje jedną 
maszynę wirtualną, przekształcając ją w Security 
Virtual Appliance (SVA), która chroni wszystkie inne 
maszyny wirtualne w środowisku hosta.

Wykrywanie i reagowanie
na punktach końcowych

Zaawansowane zabezpieczenia przed 
zagrożeniami

Pełne szyfrowanie
dysku

Bitdefender Full Disk Encryption wykorzystuje 
sprawdzony mechanizm natywny dostarczany przez 
Windows (BitLocker) i Mac (FileVault), aby zapewnić 
kompatybilność i wydajność. Łatwo jest zarządzać lub 
przywracać klucze z konsoli, generować raporty 
szyfrowania, a także zdalnie szyfrować  i odszyfrowywać 
urządzenia.

Bezpieczeństwo dla
Exchange

Bitdefender Advanced Threat Security obejmuje
uczenie maszynowe i chmure sandbox umozliwiajaca
MSP dostarczanie usług wykrywania zagrozen dla
klientów, którzy sa bardzo wrazliwi na naruszenia
danych. Te zaawansowane warstwy bezpieczenstwa
zapewniaja ochrone przed atakami bez plików,
atakami opartymi na skryptach, niestandardowym
złosl iw ym oprogramowaniem,  atak ami
ukierunkowanymi, potencjalnie niechcianymi
aplikacjami, zaawansowanym oprogramowaniem
ransomware przy jednoczesnym zapewnieniu
kontekstu zagrozen i widocznosci.

Opcjonalna usługa dostępna dla Bitdefender MSP 
obejmuje software chroniący przed złośliwym 
oprogramowaniem z wykrywaniem behawioralnym, 
�ltrowaniem antyp�shingowym, �ltrowaniem 
załączników i treści oraz antyspamem.   

Bitdefender EDR stale monitoruje czynności związane 
z punktami końcowymi i szuka nieprawidłowych 
zachowań, aby zapewnić najlepszą  ochronę 
w zaawansowanych  atakach. Umożliwia to 
dostawcom zareagowaniem na incydenty, dzięki 
czemu mogą oni spełnić wymagania klientów 
i wspierać rozwój ich działalności poprzez 
zarządzanym usługom wykrywania i reagowania.      



Bitdefender zapewnia zaawansowaną kombinację oprogramowania antywirusowego
i antymalware, więc potrzebujesz tylko jednego rozwiązania zabezpieczającego, wyszukującego
naruszenia bezpieczeństwa, upraszczającego wdrażanie i redukującego wydatki.
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Poziom ochrony 
w Bitdefender MSP

Opcjonalne moduły programu

Podstawowe moduły programu 

Wszelkie informacje dotyczące zakupu bądź wdrożenia uzyskają Państwo po skontaktowaniu się z naszym handlowcem.


