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Bitdefender MDR ajută 
organizațiile să devină mai 
reziliente la atacuri cibernetice
Securitatea cibernetică a devenit un factor esențial în succesul unei companii. 
Atacatorii au devenit tot mai sofisticați, iar tehnicile lor sunt din ce în ce mai 
rezistente la metodele tradiționale de prevenție. Acum este mai important 
ca oricând ca organizațiile să se asigure că au la dispoziție competențele 
necesare pentru a identifica amenințările și a răspunde rapid în vederea 
reducerii impactului atacurilor rapid și eficient.
Bitdefender MDR vă ajută să îmbunătățiți reziliența cibernetică a companiei 
dumneavoastră prin monitorizarea securității 24/7 și caracteristici avansate 
de prevenție, detecție și răspuns la atacuri oferite de o echipă de experți.
Nu numai că veți beneficia de GravityZone® Business Security Enterprise, 
o tehnologie de securitate renumită în industrie, ci și de asistență dedicată 
și onboarding asigurat, precum și de competențele complete în materie de 
securitate oferite de Centrul Global de Operațiuni de Securitate (SOC), pentru 
a vă asigura că soluția este implementată rapid.
Cu Bitdefender MDR, veți beneficia de activități periodice de threat hunting 
care vizează sistemele companiei dumneavoastră, precum și activități de 
threat hunting bazate pe riscuri, declanșate de o analiză de specialitate a 
contextului global al amenințărilor. De la companii mici la cele mari, de la 
servicii financiare la e-commerce, Bitdefender MDR este conceput pentru a 
asigura reziliența - atacatorii nu au unde să se ascundă.

GravityZone XDR for MDR
Operațiunile moderne de securitate se bazează pe o combinație de context, 
competențe și intuiție pentru a identifica activitățile periculoase care ar 
putea evita instrumentele dumneavoastră de securitate. GravityZone XDR 
for MDR permite echipei noastre de securitate să analizeze și să detecteze 
intruziunile din întreaga infrastructură cu o rată de detecție mai precisă 
și mai bine corelată și un răspuns rapid, extinzând semnificativ contextul 
disponibil pentru threat hunterii noștri, care pot astfel să înțeleagă mai bine ce 
înseamnă "normal" în mediile pe care le protejează. Soluția GravityZone XDR 
for MDR este disponibilă acum prin adăugarea oricăror senzori la serviciul 
dumneavoastră MDR:

• Aplicații de productivitate
• Cloud
• Identitate
• Rețea

Pe scurt
Bitdefender MDR vă ajută să gestionați 
provocările prezente în ceea ce privește 
securitatea, pentru ca acestea să nu mai 
existe în viitor. Fie este vorba despre 
multitudinea de alerte, complexitatea 
instrumentelor, deficitul de personal 
calificat și de resurse sau despre 
preocupări legate de conformitate/
confidențialitate, Bitdefender MDR este 
construit pentru a asigura reziliența și 
pentru a apăra angajații, sistemele și datele 
dumneavoastră 24/7.

Veți beneficia de gestionarea proiectelor 
și servicii la nivel profesionist incluse 
pentru ca organizația dumneavoastră 
să fie operațională și protejată cât mai 
repede posibil, iar punctul unic de contact 
din partea Bitdefender MDR, Managerul 
de cont pentru securitate, se asigură 
că valorificați la maxim serviciul, cu o 
abordare personalizată.

Pentru o imagine de ansamblu a serviciului 
MDR ales de dumneavoastră, puteți 
accesa Portalul MDR și puteți vedea 
panouri de comandă personalizate ale 
mediilor dumneavoastră, documentația 
de onboarding și rapoarte, precum și 
informații despre orice investigații lansate.

Bitdefender MDR 
Snapshot
• Peste 85 de analiști, cercetători din 

domeniul securității și specialiști de elită 
în detecția amenințărilor care lucrează 
pentru dumneavoastră.

• Vă stăm la dispoziție la orice oră, chiar și 
la 3 dimineața. Noi operăm 24/7 în locul 
dumneavoastră.

• Analiștii 100% Bitdefender au cel puțin o 
certificare terță în domeniul securității.

Servicii administrate de detecție & 
răspuns (MDR)

„Serviciile MDR de la Bitdefender 
mă asigură că cineva monitorizează 
întreaga noastră rețea în timp real, 
inclusiv atunci când echipa mea și eu 
nu suntem la birou. Ne putem proteja 
activele informaționale indiferent de 
locația din care lucrează angajații 
noștri. MDR este o extensie a echipei 
mele, care facilitează îndeplinirea 
misiunii Arhiepiscopiei.”

Director IT
Arhiepiscopie| Non-profit | SUA
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3945 Freedom Circle

Ste 500, Santa Clara

California, 95054, SUA

Bitdefender este un lider recunoscut în domeniul securității IT, care oferă soluții superioare de prevenție, detecție și răspuns la incidente 

de securitate cibernetică.  Milioane de sisteme folosite de utilizatori individuali, companii și instituții guvernamentale sunt protejate de 

Bitdefender, unul dintre cei mai de încredere experți în combaterea amenințărilor informatice, în protejarea datelor și în consolidarea 

rezilienței cibernetice.  Ca urmare a investițiilor susținute în cercetare și dezvoltare, laboratoarele Bitdefender descoperă peste 400 de noi 

amenințări informatice în fiecare minut și analizează zilnic circa 40 de miliarde de amenințări.  Compania a inovat constant în domenii 

precum antimalware, Internet of Things, analiză comportamentală și inteligență artificială, iar tehnologiile Bitdefender sunt licențiate 

către peste 150 dintre cele mai cunoscute branduri de securitate din lume.  Fondată în 2001, compania Bitdefender are clienți în peste 

170 de țări și birouri pe toate continentele.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.bitdefender.ro

Toate drepturile rezervate. © 2022 Bitdefender. Toate mărcile comerciale, denumirile comerciale și produsele menționate aici sunt 

proprietatea deținătorilor respectivi.

Asigurați-vă reziliența cibernetică cu Bitdefender 
MDR
Bitdefender MDR este disponibil prin trei niveluri de servicii.

Foundations Premium Enterprise

Operațiuni de securitate 24/7   

Managementul amenințărilor   

Manuale de răspuns personalizate   

Recomandări din partea experților   

Portalul MDR   

Analiza cauzelor principale și a impactului   

Rapoarte lunare privind serviciile   

Threat hunting bazat pe riscuri   

Notificări personalizate   

Add-on-uri XDR disponibile   

Manager pe probleme de securitate dedicat  

Threat Hunting targetat  

Threat Modeling personalizat  

Monitorizarea țintelor prioritare 

Protecția brandului și a IP-ului 

Monitorizarea dark web 

Portalul Bitdefender MDR oferă o imagine de ansamblu a serviciului MDR, acces la panouri de comandă personalizate ale mediilor 
dumneavoastră, documentație de onboarding și rapoarte, precum și informații despre orice investigații lansate.


