
Chroń swoją organizację przed zagrożeniami w sieci. Poznaj 
możliwości, jakie dają Ci specjalne pakiety licencji oprogramowania 
Bitdefender przeznaczone dla pozarządowych instytucji 
charytatywnych, niekomercyjnych oraz inicjatyw społecznych.

Systemy operacyjne Windows: 
 - Windows 7, 8, 8.1, 10(2), 10 TH2(2),
   10 “Redstone”(2)
 - Windows Vista (SP1)
 - Windows XP (SP3)(1)
 - Windows Server 2016, 2012, 
      2012 R2, 2008, 2008 R2, 2003(1),          
   2003 R2(1)
 - Windows Small Business Server
   (SBS) 2011, 2008, 2003(1)
 - Windows Home Server(1)

Systemy operacyjne Mac OS X: 
 - Mac OS X Sierra (10.12.x)
 -  - Mac OS X El Capitan (10.11.x)
 - Mac OS X Yosemite (10.10.5)
 - Mac OS X Mavericks (10.9.5)
 - Mac OS X Mountain Lion (10.8.5)

Systemy operacyjne Linux: 
 - Red Hat Enterprise Linux / CentOS     
   5.6 lub wyższy
 -  - Ubuntu 10.04 lub wyższy*
 - SUSE Linux Enterprise Server 11   
   lub wyższy
 - OpenSUSE 11 lub wyższy
 - Fedora 16 lub wyższy
 - Debian 7.0 lub wyższy
 - Amazon Linux AMI
 -  - Oracle Linux 6.3 lub nowszy

Ceny Pakietu Non-Profit:

10 stanowisk / 1 rok
199,00 zł netto
10 stanowisk / 2 lata
398,00 zł netto
10 stanowisk / 3 lata
5597,00 zł netto

25 stanowisk / 1 rok
499,00 zł netto
25 stanowisk / 2 lata
998,00 zł netto
25 stanowisk / 3 lata
1497,00 zł netto

550 stanowisk / 1 rok
999,00 zł netto
50 stanowisk / 2 lata
1998,00 zł netto
50 stanowisk / 3 lata
2997,00 zł netto

100 stanowisk / 1 rok
11499,00 zł netto
100 stanowisk / 2 lata
2998,00 zł netto
100 stanowisk / 3 lata
4497,00 zł netto
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Zmniejszone koszty 

Oprogramowanie nie wymaga od klienta zaplecza technicznego niezbędnego do postawienia serwera 
administracyjnego, gdyż korzysta ono z serwera producenta, a dostępne jest od razu po rejestracji na solidnej 
i bezproblemowej platformie bez konieczności konserwacji oraz ręcznej aktualizacji serwera.

Produkt roku 2016

BitdeBitdefender otrzymał nagrodę Najlepsza Wydajność 2016, przyznawanej produktowi, który najmniej wpływa na szybkość 
komputera. 

W dziedzinie rozwiązań dla przedsiębiorstw nagroda trafiła do Bitdefender Security for Endpoints.

We wszystkich testach certyfikacyjnych przeprowadzonych w 2016 roku Bitdefender Security for Endpoints wykazał się 
najlepszą wydajnością, jednocześnie zapewniając silną funkcję ochronną, nie wykazując negatywnego wpływu na 
szybkość komputera w trakcie codziennego użytkowania. 

BitdeBitdefender Mobile Security przyznano statuetkę jako najlepszemu programowi antywirusowemu na urządzenia mobilne 
2016 roku.

Bitdefender - Antywirus nr 1 Rób swoje, jesteś chroniony.

Wypróbuj GravityZone w szkole
45 dni za darmo: +48 58 667 49 49

Serwis polskojęzyczny czynny:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
e-mail: serwis@bitdefender.pl
tel: +48 58 732 74 45

Serwis anglojęzyczny czynny 24h/dobę:
www.bitdefender.com/support/business/
tel: (+40) 31 620 4235, (+40) 374 303 035tel: (+40) 31 620 4235, (+40) 374 303 035

2016

Bitdefender dostarcza technologię bezpieczeństwa w ponad 100 krajach za pośrednictwem 
supernowoczesnej sieci wartościowych sojuszników, dystrybutorów i partnerów sprzedaży. Od 2001 roku 
Bitdefender konsekwentnie produkuje wiodące marketingowo technologie dla biznesu oraz klientów 
domowych, co czyni go jednym z największych dostawców oprogramowania antywirusowego na Świecie. 
Bitdefender stworzył mocną pozycję partnerską na globalnym rynku, w połączeniu ze strategicznymi 
sojuszami i wiodącymi dostawcami technologii chmury oraz wirtualizacji.
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"Bitdefender Endpoint Security to 
dyskretne rozwiązanie do ochrony, 
które oprócz prostej obsługi, 
zapewnia doskonałą ochronę 
przedsiębiorstwa."

Maik Morgenstern
| CTO AV-TEST GmbH

“Bitdefender jest zwycięzcą    
tego roku”

Bitdefender Antivirus Plus
| PC MAG

"W ciągu roku intensywnych 
badań, Bitdefender pozostał 
wierny swojej reputacji 
nieskazitelnej ochrony oraz 
niezwykłej łatwości obsługi"

Andreas Clementi
| CEO AV-Comparatives


