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Improved security and webhosting protection from 
Bitdefender 

THE CHALLENGE
From entry level organizations to enterprise level, Webhosting.net is an essential managed service provider to businesses of any size that depend on 
the company for the most reliable solutions.  Webhosting.net is a committed VMware customer and extends all the tools within the VMware product 
set to their fullest benefit.  “We enjoy the robust technology that VMware provides allowing us to deliver vital services to our customers.”  

“At Webhosting.net, we are focused on providing the best customer service. We found by providing better underlying protection we could empower 
our customers, as well as our company,” said Jose Uribe, COO, Webhosting.net.  “It is important to ensure that our customers receive products and 
services that are continuously protected.  When VMware vShield 5 Endpoint was deployed it was our goal to find the most comprehensive solution 
for protection.”

“One of our key customer offerings is Desktop as a Service (DaaS), a Webhosting.net hosted VDI service.  Our VDI service enables customers to secure, 
accelerate, and cost-contain their IT initiatives, and our Service Level Agreements guarantee high performance and efficiency for our customers.”    

 

reliable. scalable. secure.

 

 

Kornelia
Udoskonalona ochrona i lepsze zabezpieczenia hostingu 
od Bitdefender

Kornelia
WYZWANIE

Kornelia
Webhosting.net jest głównym dostawcą usług zarządzanych dla firm każdej wielkości, od najmniejszych organizacji, aż po wielkie korporacje. Webhosting.net jest oddanym klientem VMware i rozszerza wszystkie narzędzia z zestawu produktów Vmware, czerpiąc z tego ogromne korzyści. "Korzystamy z solidnej technologii, którą zapewnia VMware, pozwalającej nam dostarczać kluczowe usługi naszym klientom." 

"W Webhosting.net koncentrujemy się na zapewnieniu najlepszej jakości obsługi klienta. Odkryliśmy, że dzięki lepszej ochronie podstawowej możemy wzmocnić pozycję naszych klientów, a także naszej firmy" - mówi Jose Uribe, dyrektor operacyjny Webhosting.net. "Ważne jest, aby nasi klienci otrzymywali produkty i usługi, które są stale chronione. Kiedy wdrożyliśmy VMware vShield 5 Endpoint, naszym celem było znalezienie jak najbardziej kompleksowego rozwiązania zabezpieczającego."

"Jedną z naszych kluczowych ofert dla klientów jest Desktop as a Service (DaaS), hostowana usługa VDI Webhosting.net. Nasza usługa VDI pozwala klientom zabezpieczyć, przyspieszyć i obniżyć koszty inicjatyw IT, a nasze umowy dotyczące gwarantowanego poziomu usług zapewniają im wysoką wydajność i skuteczność. "


Kornelia
‘’Bitdefender jest partnerem VMware Technology Alliance, integrującym się z vShield i vCenter, dzięki czemu możemy zarówno zwiększyć naszą przewagę konkurencyjną, jak i wyróżnić naszą hostowaną usługę VDI, poprzez połączenie jej w pakiecie z  najlepszą w swojej klasie ochroną’’.

Kornelia
Od roku 1998 Webhosting.net zapewnia niezawodne, skalowalne i bezpieczne rozwiązania hostingowe dla osób indywidualnych i firm każdej wielkości. Webhosting.net szczyci się niezawodnością swojej sieci i obsługą klienta, dostarczając usługi za pośrednictwem kolokacji klasy operatorskiej, która zapewnia sprawne dostarczanie tanich usług hostingowych.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.Webhosting.net.
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Kornelia
ROZWIĄZANIE

Kornelia
Po przetestowaniu produktu Bitdefender Security for Virtualized Environments (SVE) i konkurencyjnego produktu do wirtualizacji zabezpieczeń, Jose Uribe zdecydował, że SVE jest logicznym wyborem. Ponadto, przed podjęciem decyzji i podczas 30-dniowej weryfikacji, Uribe przetestował Security for Virtualized Environments (SVE) w niektórych środowiskach swoich klientów. Klienci zaobserwowali poprawę wydajności i zgodnie przyznali, że SVE jest tak nieinwazyjny, że nawet nie zauważyli jego pracy w tle.

Kornelia
"Podczas testowania nasi klienci zauważyli poprawę wydajności, która pomogła nam przekonać się, że Bitdefender był oczywistym wyborem."

Kornelia
Cena SVE także ułatwiła Webhosting.net przeprowadzenie wstępnych badań i późniejszego wdrożenia w środowisku produkcyjnym. "Na naszą decyzję wpłynął również model wyceny, który idealnie pasował do dostawcy usług hostingowych. Dodatkowo firma zaoferowała nam spersonalizowaną usługę, której potrzebowaliśmy, aby się rozwijać "- dodaje Uribe.

Kornelia
EFEKTY

Kornelia
Bitdefender Security for Virtualized Environments (SVE) zapewnia Webhosting.net idealne rozwiązanie dla klientów, ponieważ pozwala firmie dostarczać najnowsze i najbardziej zaawansowane produkty i usługi w całkowicie zabezpieczonym zwirtualizowanym środowisku. Dzięki oprogramowaniu Bitdefender Security for Virtualized Environments (SVE), o niewielkich rozmiarach i specjalnie zaprojektowanej ochronie wirtualizacji, klienci Webhosting.net korzystają z najbardziej zaawansowanego rozwiązania bezpieczeństwa z najmniejszym wpływem 
na wydajność na rynku. Bitdefender jest skrojony na miarę firmy takiej jak Webhosting.net., która nieustannie rozwija się i dostarcza coraz więcej produktów i usług w zwirtualizowanym środowisku.

Kornelia
Nasi klienci byli bardzo zadowoleni. Utwierdzili się w przekonaniu, że wdrożenie rozwiązania AV zbudowanego do wirtualizacji było kluczem do zapewnienia najwyższej wydajności i niezawodności.

Kornelia
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 Bitdefender. Wszystkie znaki towarowe, nazwy towarowe 
i produkty wymienione 
w niniejszym tekście są własnością 
ich właścicieli.
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ ODWIEDŹ: www.bitdefender.pl

Kornelia
Więcej informacji znajdziesz na:
bitdefender.pl/biznes 

Kornelia
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.


