GravityZone Success Story

Citizens Savings and Loan poprawia swoją
wydajność z Bitdefender

WYZWANIE
Podobnie jak wiele instytucji finansowych, Citizens Savings and Loan korzysta z zaawansowanych rozwiązań, aby dostarczyć klientom najlepsze
produkty i usługi finansowe.
Firma znana jest z wieloletniej tradycji, która zapewnia jej zaufanie swoich klientów.
W 2009 roku, jako sposób na obniżenie kosztów i konsolidację usług, Citizens Savings and Loan wdrożyło platformę wirtualizacji VMware.
Początkowo firma wdrożyła tradycyjne rozwiązanie antywirusowe od innego dostawcy zabezpieczeń i stwierdziła, że wydajność
zwirtualizowanych serwerów i środowiska użytkowników VDI zbyt szybko ulega erozji.
"Punkt zwrotny nastąpił, gdy zaczęliśmy zwiększać liczbę maszyn wirtualnych, a nasi pracownicy zauważyli znaczne spowolnienie pracy
komputerów. To negatywnie wpływało na naszą wydajność," mówi Mark Breaux, specjalista ds. Technologii informatycznych
w Citizens Savings & Loan.
"Z perspektywy planowania długoterminowego stało się jasne, że tradycyjne rozwiązania bezpieczeństwa po prostu nie będą działać.
Wiedzieliśmy, że musimy znaleźć rozwiązanie bezpieczeństwa zaprojektowane specjalnie dla środowisk zwirtualizowanych. Z naszej perspektywy,
biorąc pod uwagę połączenie zarówno maszyn wirtualnych opartych na serwerze, jak i ruchu do VDI, na rynku istniały tylko dwa rozwiązania
bezpieczeństwa wirtualizacji. Kluczowe dla nas było znalezienie silnego dostawcy o dobrej reputacji, który zapewniłby, naszemu środowisku
wirtualizacji działanie na poziomach dostosowanych do naszych standardów "- dodaje Breaux.
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Organized in 1884, Citizens
Savings and Loan is headquartered
in Leavenworth, Kansas, serving
approximately 10,000 customers
throughout the state. With three
offices in Kansas, Citizens Savings
and Loan serves many military
personnel and their families, along
with many law enforcement and
local factory workers. For more
information, visit
www.citizensfsb.com
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Po przeprowadzeniu rozeznania, Breaux odkrył, że bazowa technologia Bitdefender została wyróżniona w wielu niezależnych i porównawczych testach AV.
To doprowadziło go do Security for Virtualized Environments. Po skontaktowaniu się z zespołem Enterprise Bitdefender, przeprowadzono testy produktu.
Szybko okazało się że wydajność środowiska VMware znacznie się poprawiła, a Bitdefender Security for Virtualized Environments zatrzymywał szkodliwe
oprogramowanie.
"Bitdefender jest skutecznym rozwiązaniem dla bezpieczeństwa wirtualizacji i jest konkurencyjny cenowo. Dla mnie kluczowe było jednak szybkie
wdrożenie - około godziny, aby pobrać oprogramowanie do naszego środowiska VMware. Biorąc pod uwagę nasze ograniczone wewnętrzne zasoby IT, ta
łatwość użycia była czymś, czego po prostu nie można było zignorować."
"Zespół wsparcia Bitdefender Enterprise szybko reagował i pomógł nam skutecznie rozwiązać każdy problem, odpowiedzieć na każde pytanie" wylicza
Breaux. "To co również podobało nam się w Bitdefender, to fakt, że możemy wdrożyć Security for Virtualized Environments zarówno w naszej prywatnej
chmurze, jak i naszych wirtualnych serwerach, ciesząc się przy tym korzyściami płynącymi z pracy z jednym rozwiązaniem - zamiast z pracy wieloma . "

EFEKTY
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Security for Virtualized Environments (SVE) od Bitdefender "świetnie spełnia swoje zadanie" - twierdzi Breaux. Citizens Savings and Loan dostarcza
najlepsze produkty i usługi finansowe swoim klientom wewnętrznym i zewnętrznym. Wszystkie powody, dla których zdecydowaliśmy się skorzystać
ze środowiska VMware, mogą być teraz realizowane bez problemów, które napotykaliśmy używając tradycyjnych rozwiązań antywirusowych.

