Cloud Security For Endpoints Success Story

Bitdefender to elastyczność, wiodąca pozycja i znacząca
przewaga na rynku xSP

WYZWANIE
Ideal Integrations to doświadczona firma, dostarczająca usługi i rozwiązania IT od małych i średnich przedsiębiorstw, po bardzo duże państwowe
organizacje. Ideal Integrations oferuje swoje rozwiązania i usługi w ekskluzywnym środowisku VMware, które obejmuje vCloud. Firma szukała
technologii antymalware, która umożliwiłaby zarządzanie centralne kombinacją środowisk fizycznych i wirtualnych. W przypadku Ideal
Integrations ważne było również, aby rozwiązanie bezpieczeństwa jak najmniej obciążało przedsiębiorstwo, a czas wdrożenia był jak najkrótszy.
"Potrzebowaliśmy rozwiązania antywirusowego, które moglibyśmy wdrożyć i zarządzać centralnie, zarówno dla klientów, którzy potrzebowali
ochrony środowiska fizycznego jak i wirtualnego" – mówi Christopher Fox, dyrektor ds. technologii Ideal Integrations. "Chcieliśmy
współpracować z dostawcą zabezpieczeń, który dałby nam swobodę hostowania rozwiązania bezpieczeństwa we własnym zakresie, a wielu
dostawców chciało, abyśmy stali się odsprzedawcami ich produktów. "

W oparciu o nasz model biznesowy i zapotrzebowanie na skalowalność,
potrzebowaliśmy rozwiązania zabezpieczającego, które moglibyśmy w pełni
samodzielnie obsługiwać i elastycznie licencjonować naszym klientom.

Założona w 2003 roku firma Ideal
Integrations zajmuje się integracją
systemów informatycznych, specjalizuje
się w projektowaniu, wdrażaniu,
utrzymywaniu i zarządzaniu
infrastrukturą - od pojedynczych
projektów po kompleksowe usługi i
rozwiązania.
Firma specjalizuje się w usługach dla
lokalnej infrastruktury komputerowej i
sieciowej, infrastruktury jako usługi
(IaaS) poprzez przetwarzanie w chmurze,
hosting zewnętrzny, replikację,
odzyskiwanie po awarii, sieci pamięci
masowej, wirtualizację, bezpieczeństwo
i informatykę komputerową.
Klienci Ideal Integrations to przegląd
wielu branży i regionów, od start-upów
.po przedsiębiorstwa z rocznymi
dochodami do 2 miliardów USD.

Cloud Security For Endpoints Success Story
ROZWIĄZANIE
Po sprawdzeniu większej ilości dostawców, Ideal Integrations dokonało weryfikacji i po kilku tygodniach podjęło decyzję o wdrożeniu zarówno
Bitdefender Cloud Security for Endpoints, jak i Security for Virtualized Environments.
"Gdy trafiliśmy na Cloud Security for Endpoints i Security for Virtualized Environments, odkryliśmy że produkty te są całkowicie scentralizowane.
Bardzo nas to ucieszyło. Bitdefender pozwala nam nie tylko obsługiwać hostowanych i nie hostowanych klientów, ale także naszych klientów
hybrydowych, co zapewnia opcję obsługi na dowolnym poziomie hostingu klienta. Podoba nam się również wielopoziomowe podejście, w
którym możemy - jeśli nasz model hostingu dotrze do tego w przyszłości - przenieść dostęp i zarządzanie firmą na naszych partnerów "
kontynuuje Fox.
"Wpływ na naszą decyzję miało również to, że rozmawiając z Bitdefender, postrzegaliśmy ich jako lidera na rynku rozwiązań chmurowych
i wirtualizacji" - dodaje Fox.
Gdy Ideal Integrations wdrożyło Cloud Security for Endpoints, miało także okazję doświadczyć spersonalizowanego wsparcia i usług ze strony
Bitdefender. Wdrażając rozwiązania Bitdefender, Ideal Integrations musiało usunąć znaczną liczbę produktów antywirusowych swoich klientów z
istniejących komputerów stacjonarnych. Ręczna zamiana na rozwiązania Bitdefender na każdym z systemów byłaby bardzo czasochłonna dla
Foxa i jego zespołu. Zwrócili się zatem o pomoc do Bitdefender. W ciągu niespełna tygodnia Zespół Ekspertów Bitdefender dostarczył im aplikację
do automatycznego, centralnego usuwania starych produktów antywirusowych z komputerów klientów. Prosta procedura pozwoliła Ideal
Integrations szybko wdrożyć Security for Endpoints i zapobiegła czasochłonnemu transferowi z komputera na komputer.
Oprócz Cloud Security for Endpoints, Ideal Integrations potrzebowało również rozwiązania dla klientów korzystających ze zwirtualizowanych
rozwiązań w środowisku hostowanym lub w chmurze. "Nasi klienci coraz częściej stosują wirtualizację, aby zwiększyć rentowność inwestycji".

"Security for Virtualized Environments jest pierwszym tak wszechstronnym rozwiązaniem bezpieczeństwa dla wirtualnych centrów danych na
rynku. SVE chroni zwirtualizowane serwery i komputery stacjonarne w systemach Windows i Linux, co daje nam elastyczność w dostarczaniu
rozwiązań spełniających niezbędne wymagania naszych klientów"

EFEKTY

Ideal Integrations czerpie z lepszego zarządzania ofertą bezpieczeństwa dzięki jego hostowaniu i scentralizowaniu wdrażania. W ten sposób
firma zyskała wiele zasobów wewnętrznych i może skupić się na zapewnieniu lepszej obsługi wszystkim swoim klientom. "Nie wdrażamy
zabezpieczeń indywidualnie dla każdego klienta. Zamiast tego mamy pełny pakiet zabezpieczeń dla środowisk fizycznych i wirtualnych i w
razie potrzeby tylko ‘dodajemy’ do niego klientów. Ta takie proste"– mówi Fox.

Bitdefender myśli przyszłościowo. Zaspokaja nie tylko nasze bieżące potrzeby,
ale też postrzega rozwiązania chmurowe wirtualizacje jako część szerszej
perspektywy.
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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