PARTENER MSP
FIȘA DE PRODUS

PARTNER ADVANTAGE NETWORK

De ce să deveniți Partener MSP
Bitdefender?

Cea mai bună protecție.
Excelență în tehnologie

Funcționalități extinse, la nivelul
întregii companii. O colaborare
perfectă

Creșterea scalabilă a veniturilor.
Beneficii dedicate

PROTECȚIE ȘI PERFORMANȚĂ
DEMONSTRATE

PROCEDURI SIMPLIFICATE DE
LICENȚIERE ȘI ACCES – PLATĂ ÎN
FUNCȚIE DE UTILIZARE (PAY AS
YOU GO)

PROFITURI INCREMENTALE

Bitdefender este constant în fruntea clasamentelor la principalele teste independente
pentru că oferă cea mai bună protecție contra
amenințărilor cibernetice, cu cel mai mic număr
de rezultate fals pozitive și cel mai redus impact
asupra performanței sistemelor protejate.

SUITĂ DE SECURITATE COMPLETĂ
ȘI UNIFICATĂ PENTRU MSP
Bitdefender Cloud Security for MSP include
toate nivelurile esențiale de securitate, dar și
Anti-exploit, module de machine learning customizabile avansate, Sandbox și EDR, administrate dintr-o singură consolă.

Administrați protecția pentru toți clienții dintr-o
singură consolă găzduită în cloud cu facturare
dinamică lunară. Automatizați sarcinile și fluidizați administrarea folosind integrările API cu
principalele platforme RMM/PSA.

ACCES 24/7 LA PORTALUL DEDICAT
PARTENERILOR
Portalul Partner Advantage Network reprezintă
punctul central de acces la instrumente și
resurse valoroase precum vizibilitate asupra facturărilor lunare pe clienți, chei de licență pentru
uz intern sau la platforma de marketing în regim
self service

Beneficiați de prețuri agregate ce reduc costul
la nivel de endpoint pentru administrarea de
serviciilor IT pentru un număr mare de IMM-uri.

PROTEJĂM COMPANIA
DUMNEAVOASTRĂ
Furnizăm licențe complete gratuite pentru soluții
de securitate la nivel de endpoint, soluții pe care
furnizorii de servicii administrate (MSP) le pot
instala pentru a-și proteja infrastructura proprie.
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SUMARUL BENEFICIILOR

BRONZE

SILVER

GOLD

BRONZE

SILVER

GOLD

Partner Success Manager
Technical Account Manager
Program de referințe
Beneficii program

Consiliul consultativ pentru Parteneri
Comunitatea MSP online
Portalul dedicat partenerilor
Comunicări cu Partenerii

Beneficii financiare

Licențiere lunară pentru MSP cu eșaloane de preț agregate
Fonduri de marketing

Beneficii de marketing

Logo de parteneriat
Vizibilitatea repartizării utilizării per Client

Beneficii ale asistenței de
vânzare

Chei pentru licențe NFR (not for sale)
Instrument de localizare a partenerilor
Acces la baza de cunoștințe tehnice

Beneficii tehnice

Asistență de nivelul 2
Instruire directă
Vânzări interactive și cursuri tehnice online
Certificări profesionale

Beneficii de formare și instruire profesională

Webcast-uri de instruire
Demonstrații de produs
Materiale accesibile de vânzări și de instruire tehnică

SUMARUL CERINȚELOR
Acord de parteneriat
Profilul companiei
Cerințe pentru program

Asistență de nivel 1 pentru clienți
Furnizarea de servicii pentru clienți
Plan de afaceri

Cerințe financiare
Cerințe de instruire

Obiective de obținere a profitului anual
Formare și certificare profesională pentru vânzări
Formare și certificare profesională tehnică
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 oameni, companii și instituții guvernamentale sunt protejate de soluțiile companiei, ceea ce face Bitdefender
cel mai de încredere expert în combaterea amenințărilor informatice, în protejarea intimității și datelor și în consolidarea rezilienței la atacuri. Ca urmare a
investițiilor susținute în cercetare și dezvoltare, laboratoarele Bitdefender descoperă 400 de noi amenințări informatice în fiecare minut și validează zilnic
30 de miliarde de amenințări. Compania a inovat constant în domenii precum antimalware, Internetul Lucrurilor, 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 170 de țări și birouri pe toate continentele. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.bitdefender.ro
*Bitdefender a ieșit pe locul întâi în cadrul a 54% dintre toate testările realizate de AV-Comparatives în perioada 2018-2021 pentru protecția în mediul real,
performanță, protecția împotriva malware-ului și protecția împotriva amenințărilor avansate.

