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ù Több mint 150 OEM partner

Bitdefender számokban

Védett végpontok nemzetközi viszonylatban

Kaspersky.................................. 400 M

Trend Micro.............................. 250 M

Symantec.................................. 175 M

Eset........................................... 110 M

Sophos...................................... 100 M

Panda........................................ 30 M

500 MILLIÓ

#1

:

● No.1 az USA-ban! Világviszonylatban a legnépszerűbb végpontvédelmi eszköz

   (AV-Comparatives, IT Security Survey)

● 1,600+ alkalmazott, akikből 800+ kutató- és fejlesztőmérnök

● TOP 3 vírusírtó között van 2012 óta

● 150+ OEM partner (AV motor)
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Elmúlt évek sikerei

LEGJOBB BIZTONSÁGI TERMÉK 2020
AV-Comparatives, 2021. január

A „LEGJOBB VÉDELEM” 
DÍJ NAGYVÁLLALATI
KATEGÓRIÁBAN IS 

A Bitdefender GravityZone Ultra 100%-
os eredménnyel végzett a fejlett táma-
dások elleni védelem és teljesítmény 
teszteken

AV-Comparatives, 2020. március

A LEGJOBB VÁLLALATI
BIZTONSÁG
CLOUD SECURITY
KATEGÓRIÁBAN
Forrester, 2020. január
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A Bitdefender teljesített a legmagasabban a MITRE Engenuity ATT&CK 
által végzett detektálási teszteken a 29 kiberbiztonsági szolgáltató kö-
zül. A Bitdefender GravityZone szoftverei közel 50%-kal több kiberfe-
nyegetést észleltek, mint a többi gyártó átlagosan. 2021. április

MITRE ENGENUITY ATT&CK® VIZSGÁLAT
DETEKTÁLÁSI EREDMÉNYEI

A LEGJOBB VÉDELEM DÍJA
AZ AV-COMPARATIVES TESZTJÉN

Az AV-Comparatives által végzett, független teszten – „Real-World Pro-
tection Test” – elért eredmények szerint egyedül a Bitdefender védel-
mét értékelték három csillaggal. 2021. június
*Gyakori fals riasztások.

Bitdefender 366Bitdefender         «««

Avast*
AVG*
G DATA
K7
Kaspersky
McAfee
Panda*
Total Defense
Trend Micro*
VIPRE                     

 

««

	 	
	

Avira
ESET
Malwarebytes*
NortonLifeLock*
Total AV                   

«

Microsoft                     356

Trend Micro                338

PaloAltoNetworks            335

SentinelOne          333

Symantec                 282

McAfee          274

CrowdStrike      231

Fortinet    196

Sophos     157

Outstanding Security Product 2020
A Bitdefender az AV-Comparatives tesztjein 
az egész év során a maximális minősítést 
kapta.

Product of the Year 2019
A Bitdefender 2019-ben négyszer nyerte el 
az AV-Comparatives „Kiváló termék” díját, 
így több győzelmet aratott, mint bármely 
más kiberbiztonsági gyártó az elmúlt 10 
évben.

DÍJAK 2021
AV-Comparatives, 2021. március-június

ADVANCED+ Malware Protection «««
A malware támadások elleni teszten a 
Bitdefender a legjobban teljesített a rossz-
indulatú programok elleni védelemben.

ADVANCED+ Performance «««
A teljesítményvizsgálati teszteken a Bitde-
fender a legmagasabban teljesített.

ADVANCED+ Real-World Protection «««
A Bitdefender 736 valós védelmi teszten a 
legjobb detektációs rátával és a legkeve-
sebb fals észleléssel teljesített.

KIVÁLÓ TERMÉK DÍJ 2019
AV-Comparatives, 2020. január



4

BITDEFENDER BUSINESS PORTFÓLIÓ

● 4 különböző védelmi szintet biztosít, 4 árszinten – a költségérzékeny mikro- és kisvállalkozásoktól
 a legkomolyabb védelmet igénylő nagyvállalatokon át az államigazgatásig

● Választható központi management-felület 

● Nincs szükség dedikált szerverre felhős konzol esetén

● Windows-, MacOS-, Linux-, Windows server-, iOS-, Android-kompatibilitás

● Machine Learning és viselkedésminta-alapú védelem – már a legkisebb csomagban is
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BUSINESS SECURITY

Mikro- és kisvállalkozásoknak: fizikai és virtuális szerverek, PC-k, notebookok védelmére

● Ransomware elleni védelem,

● tűzfal, 

● anti-phising és webszűrés,

● távoli felhasználók valós idejű ellenőrzése,

● USB-szkennelés és az összes rosszindulatú program belépési pontjának blokkolása,

● fejlett malware elleni védelem és gépi tanulás,

● végpontok kockázatkezelése és -elemzése.

ADVANCED BUSINESS SECURITY

Kis- és középvállalkozásoknak: fizikai, virtuális és felhős szerverek, kliensek, mobileszközök és Exchange 
átfogó védelme
 
Amivel többet tud a Business Securitynél:

● Exchange-védelem – on-premise,

● mobil eszköz menedzsment (MDM) - on-premise,

● központosított szkennelési technológia.

Business I Advanced Business I ELITE I ULTRABusiness I Advanced Business I ELITE I ULTRABusiness I Advanced Business I ELITE I ULTRABusiness I Advanced Business I ELITE I ULTRA
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ELITE SECURITY

Közép- és nagyvállalatoknak: szofisztikált támadások elleni védelem

Amivel többet tud az Advanced Business Securitynél:

● integrált sandbox,

● HyperDetect

● Attack Forensics.

ULTRA SECURITY

Nagyvállalatoknak: EDR-platform és integrált, újgenerációs végpontvédelem a legkifinomultabb támadá-
sok ellen

Amivel többet tud az Elite Securitynél:

● gyanús tevékenységek valós idejű vizsgálata,

● riasztásértékelés és incidensek vizuális elemzése,

● kártevők és terjedésük nyomon követése,

● gyors reakció, karantén és remediálás.

BITDEFENDER STANDALONE3

ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE (EDR)

A hálózatot ért támadások feltérképezésében nyújt segítséget. Megjeleníti a látszólag egymástól függet-
len, de gyanús és egyenként ártalmatlannak tűnő, de összességében kártékony tevékenységeket.

● Gyanús tevékenységek valós idejű vizsgálata,

● riasztásértékelés és incidensek vizuális elemzése,

● kártevők és terjedésük nyomon követése,

● gyors reakció, karantén és remediálás,

● telepíthető on-premise és felhős környezetben.



+ BITDEFENDER ADD-ON
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PATCH MANAGEMENT

Operációs rendszerek és az alkalmazások frissítése (munkaállomások, fizikai és virtuális szerverek)
● központilag menedzselhető a Bitdefender konzoljából, a végpontvédelemmel együtt,

● manuális és automatikus patchelés,

● időzíthető patchelés, illetve állítható és késleltethető újraindítás,

● hálózatról szélsebesen letölthető patchtelepítő a végpontoknak,

● patchelés 80 gyártó, jelenleg kb. 300 termékére (pl. Adobe, Google, Microsoft stb. – a lista folyamatosan bővül).

FULL DISK ENCRYPTION

Teljes diszk titkosítás
● központi titkosításkezelés Windows- és Mac-rendszereken,

● központilag menedzselhető a Bitdefender konzoljából, a vírusvédelemmel együtt,

● telepítés, kulcskezelés és -tárolás, helyreállítás felhős és on-premise verzióban is,

● titkosítási jelentésekkel segíti a GDPR-megfelelést.

EMAIL SECURITY 

Többrétegű, felhőalapú emailbiztonság
● O365 támogatás,

● teljes emailforgalom-irányítás,

● összetett szignatúra- és +10 000 algoritmus- és viselkedésminta-alapú AV motor a zero-day támadások ellen,

● adatvédelem és megfelelés,

● Time of Click védelem,

● levelezőrendszerek védelme (minden levelezőrendszerrel kompatibilis).

SECURITY FOR AWS

Amazon Web Services teljes körű védelme
● szabadalmaztatott anti-malware, AWS-re szabva,

● központi kezelő konzol, konfigurációk, policy beállítások, riportolás,

● skálázhatóság,

● optimalizált szkennelési technológia.
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SECURITY FOR STORAGE

NAS és fájlmegosztó-rendszerek next-gen védelme
● rendszer- és fenyegetés-észlelési algoritmusok automatikus frissítése,

● valós idejű védelem: pl. fájlok használatakor (megnyitás, olvasás, írás, bezárás) legyen az bármilyen eszközről, 
azonnal vizsgálja a folyamatot és visszajelzést küld (engedélyezés vagy elutasítás),

● kompatibilis: Dell, EMC, IBM, Hitachi, HPE, Oracle, Nutanix Files (AFS), Citrix ShareFile, más ICAP NAS-eszközök-
kel és SAN rendszerekkel.

BITDEFENDER MSP7

CLOUD SECURITY FOR MSP

Többrétegű antivírus és végpontvédelem szolgáltatóknak
A Bitdefender teljes funkcionalitásával, felhős alapú központi konzollal távolról menedzselhető, havi felhasználás-ala-
pú számlázással és RMM/PSA-integrációkkal:

● többszintű vírus, malware, ransomware és phishing elleni védelem

● Device Control és USB-scan, 

● Microsoft Exchange-védelem anti-spam és email security szolgáltatással,

● személyi tűzfal IDS-sel

● web- és tartalomszűrés,

● titkosítás, GDPR-megfelelés

● alkalmazás- és webkontroll

● meglévő antivírus eltávolítása (gyártó által támogatott szoftverek listája alapján),

● Windows-, Mac-, Linux-kompatibilitás.


