
Bitdefender 

Pakiet edukacyjny 
Chroń uczniów oraz komputery w Twojej szkole. Poznaj możliwości, 
jakie dają specjalne pakiety licencji oprogramowania Bitdefender 
przeznaczone dla przedszkoli i szkól. 

Bitdefender Pakiet Edukacyjny to dedykowany pakiet licencji, wielokrotnie 
nagradzanego oprogramowania antywirusowego. Został on stworzony z myślą 
o ochronie przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich. 

Zapewnia skuteczną i cichą ochronę komputerów PC, Linux i Mac, laptopów oraz 
serwerów plików zarówno w pracowniach, jak i w administracji szkoły. Dostępny 
jest w pakietach dla 50, 100, 150 lub 200 stanowisk. 

Pełna funkcjonalność 

Intuicyjna konsola administracyjna pozwala na łatwy nadzór komputerów 
szkolnych. Dzięki odpowiednikowi kontroli rodzicielskiej można ograniczyć 
dostęp do stron www i wysyłanych informacji. Oprogramowanie posiada 
wbudowany moduł antywirusowy, szczepionkę ransomware firewall oraz 
kontrolę zawartości i dostępu do Internetu. Odpowiednia konfiguracja polityki 
bezpieczeństwa zapewnia płynność działania i minimalizację obciążenia sieci 
oraz komputerów. Pakiet Edukacyjny zapobiega odwiedzaniu przez dzieci 
niebezpiecznych stron, zawierających np. pornografię, przemoc lub hazard. 
Bitdefender automatycznie pobiera i instaluje aktualizacje, a użytkownicy nie 
mogą samodzielnie wyłączyć ochrony lub zmienić ustawień. 

Konsola dostępna z każdego miejsca 

Konsola zarządzająca dostępna z poziomu przeglądarki internetowej pozwala 
na zdalne instalowanie oprogramowania antywirusowego, konfigurowanie 
ochrony i aktualizację - to bardzo wygodna forma dla administratora - 
zwłaszcza, jeśli pracuje zdalnie. Konsola www jest zlokalizowana na serwerze 
producenta to tzw. cloud console. Ochrona komputerów jest LOKALNA - co 
oznacza, że chronione są także komputery bez dostępu do Internetu! 

Instalacja może zostać wykonana na dwa sposoby: komputery w sieci mogą być 
automatycznie wykrywane za pomocą Windows Network Discovery lub 
instalator może zostać wysłany bezpośrednio na adres e-mail w postaci linku 
lub paczki do pobrania. Dodatkowym ułatwieniem procesu instalacji jest 
integracja z usługą Active Directory.

(1) Wraz z 30-tym styanóa 2017 roku e;tddender osranS:za oc:hronę do Antymalwara i Zaawan50wanej l<ontroli Zagrożeń (iełU 
wspóerana) dlll starszych systemów operacyjnych. Wymaganóa Ootyaę<R Instalacji 15 (Z) Tytko Bitdefender Endpoónt Security TGC>l• i 
Endpoint SKurityoferujęwsparcie dla Wóndaws 10.Abysprawdzif werlje, z których jest to dostępne, p.-ujdf do •�ki produktu 
lr1formacjó0Wydar1iu. 

•Repozytońum Ubuntu 12.04 będzót niedostępne z pOCziltkitm kw,etni� 2017 roku. Zachęcamy do podnóesier1ia Ubuntu do wtr1aii 
14.04

•*Pakiety Edukacyjne Bitdefender dostępne są na 1,2 i 3 lata. 
Stworzone są z komercyjnej licencji na najnowszą biznesową wersję programu Bitdefender.  
Znaczną część kosztów licencji pokrywa producent w ramach swojego programu wsparcia edukacji  

Wymagania systemowe 

BitdefenderPakietEdukacyjny 
chroni następujące systemy 
operacyjne: 

Systemy operacyjne Windows: 
-Windows 7, 8, 8.1, 10(2), 10 
TH2(2), 10"Redstone'( 2) 
-WindowsVista(SPl) *
-WindowsX P (SP3)(1) *
-WindowsServer2015,2012. 
2012R2.200S,2008R2,2003(1). 
2003R2(1) 
-Windows Small Business Server 
(S8S) 2011,2008.2003(1) 
-WindowsHomeServer(l)  

Systemy operacyjneMacOSX : 
-MacOSX Sierra(l0.12.x) 
-MacOSXBCapitan(l0.11.x) 
-Mac OS X Yosemite (70.10. 5) 
-MacOSXMavericks(l0.9.5) 
-MacOSXMountainLion(l0.8.5) 

Systemyoperocyjnelinux 
-R edHat Enterpriselinux/CentOS 

5.51ubwyższy 
•U buntu10.041ubwyt.szy" 
- SUSELinu,;EnterpńseServerll 

lubwyt.szy 
- O penSUSEll lubwyższy 
-Fedora151ubwyt.szy 
-Debian7.0 lubwyższy 
•A mazon Linux AMI 
- O racle Linu� 5.3 lub nowszy 

Ceny Pakietu Edukacyjnego 

SOst1nowisk/lroło: 
299.00zlnetto 
SOst1nowi1k/211t1 
598.00zlnetto 
SOst1nowisk/lllt1 
897.00zlnetto 

l00stanowisk/1 rok 
399.00zlnetto 
100stanowisk/21ata 
798,00zlnetto 

200stanowisk/31ata 

150stanowisk/1rok 
499.00zlnetto 
150stanowisk/21111 

ll97,00zlnetto 

15011anowi1k/ll111 
998,00zlnetto 

� 
Bitdefendei 

200stanowisk/1 rok 
599.00zlnetto 
200stanowisk/21ata 

 

100stanowisk/31ata 

l497,00zlnetto 

ll98,00zlnetto 

l797,00zlnetto 



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 2017 

Bitdefender otrzymał nagrodę Najlepsza Wydajność oraz Najlepsza Ochrona 
2017, przyznawanej produktowi, który najmniej wpływa na szybkość komputera 
oraz zapewnia najlepszą ochronę.

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

We wszystkich testach certyfikacyjnych przeprowadzonych w 2017 roku 
Bitdefender Security for Endpoints wykazał się najlepszą wydajnością, 
jednocześnie zapewniając silną funkcję ochronną, nie wykazując przy tym 
negatywnego wpływu na szybkość komputera w trakcie codziennego 
użytkowania. 

Więcej informacji na stronie www.bitdefender.pl. 

Chcesz lepiej poznać oprogramowanie? Skorzystaj z darmowego okresu próbnego - skontaktuj sie z nami: kontakt@blldefender.pl 
KONTAKT W POLSCE: Marken Systemy Antywirusowe, +48 SB 667 49 49, kontakt@bitdefender.pl 

84tdefen<krdo,tar<za swojltechricloglę t,.,plec'zeństwa w ponad 1001o"aja,chza połrednk:twem ,le<lzaufanr<h part,..r6w.Od 2001 reku 84tdefender 
kcnselcwentnieprodul<ujewlod,teele<hnologledlablmesu ora,Kll.,.tówlndywldualnr<hlJest jednymz naJwlęlwythdo,lbWC6woprogramowonOldo 
za�,p�nio wirtualiza<� ora> w t<>chnologii chmwy. 

Ws>y<!� prawa lMlru!otw. O 201 5 B�d,fend,r, W<lystkie znaki towarowe. naz,q towarowe I produkty wymienion, w nlniejs>ym teU<i<, są wła,nol<I� kh 
włal<kM!ll."-BY OOWEDZIK SIĘWIĘCE.JODWIEDZ:www.bitdefender.pl 

Bitdefender chroni prywatność swoich użytkowników, a także ich urządzeń.
Nasze wielokrotnie nagradzane technologie zabezpieczeń chronią przed wszystkimi dzisiejszymi cyberzagrożeniami, od irytujących adware po 

niebezpieczne, złośliwe oprogramowania, które infi ltrują, aby wykraść dane, przejąć płatności online, szpiegują lub szyfrują informacje dla okupu.

Najlepsza ochrona. Najlepsza wydajność.

Najlepsza Ochrona Przeciw Infekcjom2 (w skali od 0 do 6, gdzie 6 oznacza 
największą ochronę). Ogólny wynik. Bitdefender Internet Security. Styczeń 
2011 - Kwiecień 2018. AV TEST.

Najmniejszy wpływ na wydajność3 (w skali od 0 do 6, gdzie 6 to najmniejszy 
wpływ). Ogólny wynik. Bitdefender Internet Security. Styczeń 2013 - Kwiecień 
2018. AV TEST.
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