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Northstar podnosi jakos�ć� 
usług IT dzięki 
ćyberbezpiećzen� stwu
Dostawća usług zarządzanyćh odnotowuje 100% sukćesu

w blokowaniu infekćji, redukuje koszty administraćyjne i zmniejsza

obćiąz&enie zasobo� w systemowyćh

WYZWANIE
Gdy zajmujesz się pomaganiem organizaćjom w zarządzaniu ićh s�rodowiskami IT, 
bezpiećzen� stwo musi być� najwyz&szym priorytetem. Jednak, spo� łka Northstar Servićes Ltd., 
gło� wny dostawća usług IT w Wielkiej Brytanii, stwierdziła, z&e nawet przy dobrze znanyćh 
rozwiązaniaćh bezpiećzen� stwa infekćje atakowały systemy kliento� w prawie ćo tydzien� , a punkty 
kon� ćowe działały wolno. Aby usunąć� te niedoćiągnięćia, inz&ynierowie Northstar byli poćhłonięći 
praćoćhłonnym usuwaniem infekćji i ponownymi instalaćjami systemo� w operaćyjnyćh.

Aby zmniejszyć� koszty ogo� lne i zwiększyć� stopien�  oćhrony, firma Northstar przeprowadziła 
analizę rynku wszystkićh gło� wnyćh dostawćo� w zabezpiećzen�  i doszła do wniosku, z&e 
oprogramowanie Bitdefender Cloud Sećurity dla dostawćo� w usług zarządzanyćh (MSP) stanowi
najlepsze rozwiązanie.

John Williams, dyrektor zarządzająćy Northstar, wyjas�nia: „Wybralis�my Bitdefender, poniewaz&  
spełnia wszystkie nasze wymagania i naprawdę dobrze realizuje waz&ne zadania bezpiećzen� stwa. 
Cieszymy się, z&e pomoć tećhnićzna jest bardzo szybka, a samo oprogramowanie przekazuje 
odpowiednie informaćje i raporty oraz wyłapuje praktyćznie wszystkie infekćje. Bitdefender 
praćuje w zro� z&nićowanyćh s�rodowiskaćh przeznaćzonyćh dla wielu kliento� w, poćząwszy od 
systemu Windows, VMware, przez Hyper-V do platformy Azure i nie tylko”.

ROZWIĄZANIE
Spo� łka Northstar polega na oprogramowaniu Bitdefender Cloud Sećurity dla dostawćo� w usług 
zarządzanyćh w ćelu zapewnienia dla kliento� w i ićh wewnętrznej infrastruktury oćhrony przed 
złos� liwym oprogramowaniem, antywirusami, atakami typu exploit oraz zapewnienia usług ćiągłego
monitorowania proćeso� w, kontroli tres�ći i kontroli urządzen� .

Bitdefender ćhroni wewnętrzne i klienćkie punkty kon� ćowe Northstar, w tym staćje roboćze 
Mićrosoft Windows i Apple, serwery Linux i Mićrosoft Windows, a takz&e wirtualne serwery 
Mićrosoft Hyper-V, VMware ESXi i vSphere. Firma Northstar uz&ywa ro� wniez&  oprogramowania 
Bitdefender do oćhrony usług w s�rodowiskaćh Mićrosoft Azure i Amazon Web Servićes (AWS).

„Bitdefender automatyćznie i bezproblemowo odinstalował nasze poprzednie programy 
zabezpiećzająće, w przećiwien� stwie do tego ćo było wćzes�niej, kiedy nasi praćownićy spędzali 
niezlićzone godziny, pozbywająć się ręćznie starego oprogramowania”, wspomina Williams. 
„Bitdefender natyćhmiast zidentyfikował i usunął infekćje, kto� re wćzes�niej zostały przeoćzone, i 
dokonał tego bez zakło� ćania praćy naszyćh kliento� w. Niekto� rzy klienći zgłaszali nam nawet, z&e ićh 
systemy działają szybćiej”.

Spo� łka Northstar Servićes Ltd. 
jest wiodąćym brytyjskim 
dostawćą usług IT, takićh jak 
outsourćing wsparćia 
tećhnićznego, usług w ćhmurze, 
sprzedaz&y sprzętu i 
oprogramowania, projektowania i
wdraz&ania projekto� w, a takz&e 
usług zarządzanyćh. Załoz&ona w 
1999 roku firma stale się rozwija, 
aby wspierać� kliento� w w ćałej 
Wielkiej Brytanii

Branża
Dostawća usług IT

Siedziba główna
Bristol, Anglia

Pracownicy
10

Wyniki
- 100 proćent sukćesu w 

blokowaniu infekćji

- Dzienne zgłoszenia 
problemo� w związanyćh z 
bezpiećzen� stwem spadły do 
zera

- Poprawa morale praćowniko� w
i zadowolenia kliento� w

- Wykorzystanie zasobo� w 
staćji roboćzyćh spadło 
s�rednio o 10 proćent
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WYNIKI
Poniewaz&  intensywnos�ć� i lićzba zagroz&en�  wzrosła w ostatnićh lataćh, bezpiećzen� stwo jest obećnie 
ćzęsto na pierwszym planie, gdy Northstar omawia z klientami plany i strategię IT. Zaawansowane
moz& liwos�ći oprogramowania Bitdefender pomogły spo� łće Northstar w dostarćzaniu klientom 
lepszej jakos�ći usług przy jednoćzesnej poprawie własnej pozyćji na rynku.

Williams mo� wi: „Od ćzasu zainstalowania oprogramowania Bitdefender nie zarejestrowalis�my 
z&adnego naruszenia bezpiećzen� stwa, ćo jest niezwykłe, poniewaz&  wćzes�niej mielis�my do 
ćzynienia z infekćją przynajmniej raz w tygodniu. Choćiaz&  nieuniknione jest,
z&e w kon� ću dos�wiadćzymy ataku, wiemy, z&e Bitdefender dysponuje zaawansowanymi narzędziami 
i bogatymi općjami raportowania, kto� re pomogą nam wyćiągnąć� wnioski z dos�wiadćzen�  i 
dopraćować� nasze przyszłe reakćje”.

Dowodem sukćesu oprogramowania Bitdefender jest spadek do zera dziennej lićzby zgłoszen�  
dotyćząćyćh problemo� w związanyćh z bezpiećzen� stwem od kliento� w.

Williamsowi szćzego� lnie podoba się łatwos�ć� przeglądania ćałego s�rodowiska za pomoćą 
konsoli zarządzania ćhmurą Bitdefender.

„Modele lićenćjonowania naszyćh wćzes�niejszyćh rozwiązan�  programowyćh były 
niezgłębione”, przypomina Williams. „Korzystająć z konsoli zarządzania Bitdefender, 
niezwykle łatwo jest dodawać� lub usuwać� lićenćje Bitdefender w naszym s�rodowisku klienta. 
Skargi dotyćząće lićenćji od naszyćh inz&yniero� w zniknęły po tym, jak w Internećie pojawił się 
Bitdefender. ”

Po przejs�ćiu do Bitdefender firma Northstar odnotowała spadek zuz&yćia zasobo� w staćji 
roboćzyćh s�rednio o 10 proćent, a starsze, bardziej obćiąz&one staćje roboćze odnotowały jeszćze 
większą poprawę. Zwiększyło to wydajnos�ć� systemu i satysfakćję uz&ytkowniko� w, jednoćzes�nie 
ułatwiająć zadania wsparćia inz&ynierom.

Williams komentuje: „Dzięki doskonałej oćhronie i niezawodnos�ći Bitdefender moz&emy pewnie 
rozwijać� biznes, zapewniająć naszym klientom najlepszą obsługę i wsparćie. Nasi inz&ynierowie są 
szćzęs� liwsi, poniewaz&  dostali wysokiej jakos�ći rozwiązanie, dzięki kto� remu mogą zapewnić� 
wysokiej jakos�ći praćę naszym klientom. Ma to ro� wniez&  pozytywny wpływ na nasze wyniki”.

Ponadto Williams przywiązuje duz&ą wagę do wspo� łpraćy z Bitdefender i zaangaz&owania 
Bitdefender w Northstar: „Byłem pod wraz&eniem tego, jak dobrze Bitdefender słućha naszyćh 
potrzeb jako MSP i widoćznej reakćji na nasze informaćje zwrotne przy okazji ulepszen�  
produkto� w. Wspo� łpraća przebiega tak dobrze, z&e zastanawiamy się nad dodaniem funkćji 
Bitdefender w zakresie reakćji na detekćję w punktaćh kon� ćowyćh i zabezpiećzen�  przed 
zagroz&eniami. Pomoz&e to nam i naszym klientom przeprowadzać� jeszćze głębszą analizę 
zagroz&en�  i ućzyć� się, jak lepiej reagować� w przyszłos�ći”.

“Dzięki doskonałej ochronie i 
niezawodności Bitdefender 
możemy pewnie rozwijać biznes, 
zapewniając naszym klientom 
najlepszą obsługę i wsparcie”.

— John Williams, dyrektor 
zarządzająćy, Northstar Ltd.

Zakres Bitdefender
- Cloud Sećurity dla 

dostawćo� w usług 
zarządzanyćh (MSP)

Środowisko IT
- Mićrosoft Azure

- Mićrosoft Hyper-V

- VMware ESXi

- VMware vSphere

Systemy operacyjne
- Apple (Mać)

- Linux

- Mićrosoft Windows

Bitdefender jest globalnym liderem ćyberbezpiećzen� stwa ćhroniąćym ponad 500 miliono� w systemo� w w ponad 150 krajaćh. Od 2001 roku innowaćje Bitdefender konsekwentnie 
przyćzyniają się do powstania wielokrotnie nagradzanyćh produkto� w bezpiećzen� stwa i analizy zagroz&en�  dla inteligentnyćh podłąćzonyćh domo� w, uz&ytkowniko� w mobilnyćh, 
nowoćzesnyćh firm i ićh sieći, urządzen� , ćentro� w danyćh i infrastruktury w ćhmurze. Dzisiaj Bitdefender jest ro� wniez&  wybieranym dostawćą, kto� rego produkty osadzane są w ponad 38% 
s�wiatowyćh rozwiązan�  bezpiećzen� stwa. Uznana w branz&y, szanowana przez dostawćo� w i wyćhwalana pod niebiosa przez kliento� w firma Bitdefender jest firmą z obszaru 
ćyberbezpiećzen� stwa, kto� rej moz&na zaufać�  i na kto� rej moz&na polegać�.

Wszystkie prawa zastrzez&one. © 2020 Bitdefender. Wszystkie znaki handlowe, nazwy handlowe i produkty wymienione w niniejszym dokumenćie są własnos�ćią ićh włas�ćićieli.

28
04
20
20
-B
itd
ef
en
de
r-
Bu
si
ne
ss
-C
as
eS
tu
dy
-N
or
th
St
ar
-c
re
at
44
32
-2
10
x2
97
-e
n_
EN


	Dostawca usług zarządzanych odnotowuje 100% sukcesu
	WYZWANIE
	ROZWIĄZANIE
	Branża
	Siedziba główna
	Pracownicy
	Wyniki

	WYNIKI
	Zakres Bitdefender
	Środowisko IT
	Systemy operacyjne



