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دًیای دیجیتالی خَد را در جای اهي تزی تٌا کٌیذ.
بیتدفندر ،آنتی ویروس شماره یک جهان در سال 3103

 BitDefenderدر یک وگاٌ
ضزکت تیت دیفٌذر در سال  1002تاسیس ضذُ است .ایي ضزکت حاصل ّوکاری ٍ اجزای ّواٌّگ سِ ضزکت هطزح در حَسُ ّای اهٌیت،
آهَسش اس راُ دٍر ٍ تاًکذاری الکتزًٍیک در قالة یک َّلذیٌگ هی تاضذ .تیت دیفٌذر صاحة یکی اس سزیؼتزیي ٍ تاثیزگذارتزیي ًزم افشارّای
اهٌیتی هَرد تائیذ در سطح جْاى هی تاضذ تیت دیفٌذر صاحة یکی اس سزیؼتزیي ٍ تاثیزگذارتزیي ًزم افشارّای اهٌیتی هَرد تائیذ در سطح جْاى
هی تاضذ .تیت دیفٌذر اس سهاى تاسیس تا یک رضذ ّوِ جاًثِ تَاًستِ است خَد را هٌطثق تا جذیذ تزیي استاًذارد ّا تزای جلَگیزی اس تْذیذات
آهادُ ساسی ٍ تجْیش ًوایذّ .وِ رٍسُ تیت دیفٌذر اس دّْا هیلیَى کارتز در سزاسز جْاى ،چِ در حَسُ خاًگی ٍ چِ در حَسُ ساسهاًی ،هحافظت
هی کٌذ ٍ تِ آًْا در تجزتِ هجاسی خَد ایي اطویٌاى را هی دّذ دادُ ّای آًْا اس ّزگًَِ دست اًذاسی در اهاى خَاّذ تَد .راّکارّای تیت
دیفٌذر در توام دًیا تا کوک ضثکِ ای اس ًوایٌذگاى در تیص اس یکصذ کطَر دًیا ،پخص ٍ پطتیثاًی هی ضًَذ.
ًام تیت دی فٌذر در طی سالیاى گذضتِّ ،وَارُ اس سَی آسهایطگاُ ّای هؼتثز هحصَالت اهٌیتی ًظیز Av-Test.org, Virus Bulletin, ICSA
 Lab, Checkmark, PC World, Top 100در لیست  4هحصَل تزتز قزار گزفتِ است ٍ تِ جزات هی تَاى گفت ّز آى در هسیز تَسؼِ قذم
تزداضتِ است.

هحصَالت ایي ضزکت در سال  ، 1021در تخص ّای هختلف ٍ اس سَی آسهایطگاُ ّای هؼتثز هتٌَع رتثِ اٍل را کسة ًوَدُ است.
ما استفادٌ از محصًالت امىیتی ایه شرکت را تًصیٍ میکىیم .چًن ؛







صاحة فٌاٍری ّای پیطزفتِ اهٌیتی ًظیز  Anti-Malwareاست.
تٌْا ضزکتی کِ تَاًستِ است ّز  21جایشُ تزتزیي ّای حَسُ ضذ
ّزسًاهِ را تذست آٍرد.
در حال حاضز تیص اس  300هیلیَى ًفز در سزاسز دًیا اس هحصَالت تیت دیفٌذر استفادُ هی
کٌٌذ.
دارای ًوایٌذگی ّای فؼال در ایزاى
دارای یک تین ً 140فزی تحقیق ٍ تَسؼِ اس هٌْذساى خثزُ در حَسُ هیثاضذ ٍ ایي دقیقاً ّواى چیشی است کِ کارضٌاساى تِ آى

تَسؼِ ٍ تْثَد هستوز هی گَیٌذ.
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جديل مقایسٍ قابلیت َا ي قیمت
راّکارّای اهٌیتی تیت دیفٌذر  1022تزای کارتزاى خاًگی ٍ کسة ٍ کارّای کَچک

TOTAL
SECURITY2013

INTERNET
SECURITY2013

ANTIVIRUS
PLUS2013

69.95

49.95

39.95

ًزخ جْاًی (دالر)

634.000

434.000

354.000

ًزخ داخلی (ریال)

79.95

69.95

49.95

ًزخ جْاًی (دالر)

774.000

634.000

434.000

ًزخ داخلی (ریال)

129.95

109.95

79.95

ًزخ جْاًی (دالر)

2.450.000

2.250.000

774.000

ًزخ داخلی (ریال)

199.95

179.95

139.95

ًزخ جْاًی (دالر)

1.300.000

1.270.000

2.584.000

ًزخ داخلی (ریال)

BitDefender2013 Suite
ANTIVIRUS & ANTISPYWARE

1

™BITDEFENDER AUTOPILOT

2

™BITDEFENDER SAFEPAY

NEW

3

USB IMMUNIZER

NEW

4

ANTIPHISHING

5

SEARCH ADVISOR

6

SOCIAL NETWORKING PROTECTION

7

PARENTAL CONTROL

ENHANCED

TWO-WAY FIREWALL

8
9

10 ANTISPAM
DEVICE ANTI-THEFT
™BITDEFENDER SAFEBOX

NEW

ENHANCED

11
12

13 TUNE-UP
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جديل مقایسٍ قابلیت َا ي قیمت
راَکارَای امىیتی بیت دیفىدر  2213برای سازمان َا
آساًی در ًصة ٍ هذیزیت ،اس راّکارّای اهٌیتی تیت دیفٌذر در حَسُ ساسهاًی هحصَلی ساختِ تا تتَاى تا ٍضَح تیطتزی ٍضؼیت ضثکِ را تا
هاًیتَر کزد ٍ ػالٍُ تز آى ّوشهاى دستَرات هذیزیت حفاظت اس دادُ ّا را ًیش پیادُ ساسی ًوَد.
راّکارّای جذیذ اهٌیتی حَسُ ّای ساسهاًیً ،یاسهٌذ ایي ّستٌذ کِ تا رٍیکزدی هتفاٍت اس هثاًی اتتذائی ضٌاسائی ٍیزٍس ٍ جلَگیزی اس ػولکزد
آى ،تزای تِ ٍجَدآٍردى راّکارّای تَاًوٌذ در جْت پیادُ ساسی کٌتزلْا ٍ هذیزیت سیستوْای اهٌیتی در سطح ٍسیؼی اس کارتزاى ٍ سزٍرّا ،تا
ػولکزدی قاتل قثَل تا حذاقل استفادُ اس هٌاتغ سیستوی فزاّن ًوایٌذ.
ساسهاًْا ٍ ضزکتْا هی تَاًٌذ اس سیستوْای خَد در هقاتل حوالت تا تکارتزدى تَاًائی تیت دیفٌذر در ضٌاسائی ٍ جلَگیزی اس ػولکزد ٍیزٍسْای
ضٌاختِ ضذُ ٍ ًیش تْذیذات کاهال جذیذ ،هحافظت ًوایٌذ ٍ ًیش هی تَاًٌذ هطلَتیت السم را تا اػوال سیاست ّای اهٌیتی ٍ اهکاى هذیزیت ایي
سیاستْا تا حذاقل هٌاتغ سیستوی ،را در اختیارداضتِ تاضٌذ.

Small Business

Small Office

Home Office

20

10

5

20

10

5

1
1

1

BitDefender SME Packs
1 PCS
MOBILE DEVICES
)(SMARTPHONES/TABLETS

2

MANAGEMENT SERVER
LICENSE

3

4 FILE SERVER
MAIL SERVER

699.95

399.95

119.95

ًزخ جْاًی (دالر)

7.310.000

3.640.000

2.384.000

ًزخ داخلی (ریال)
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پیشىُادی يیژٌ برای امىیتی فراگیر
راَکارَای امىیتی بیت دیفىدر اسفیر 2213
هحصَل اسفیز تیت دیفٌذر  ،اهٌیتی فزاگیز را تزای تؼذاد ًاهحذٍدی اس رایاًِ ّا ًَ ،ت تَک ّا
ٍ دستگاّْای تلفي ّوزاُ در هٌشل ضوا فزاّن هی کٌذ .ایي راّکار یکپارچِ اهٌیتی تِ کارتزاى
خاًگی ایي اهکاى را هی دّذ کِ هجوَػِ ای اس کاهپیَتزّای ضخصی  ،سیستن ّای هک ٍ
اًذرٍیذ کِ ضاهل تلفي ّای َّضوٌذ یا تثلت ّا هی ضَد را اس تواهی تْذیذات الکتزًٍیکی
حفاظت کٌذ  .ایي تْذیذات ضاهل ٍیزٍس ّا ً ،زم افشار ّای جاسَسی ،ضذ ّزسًاهِ ٍ ضذ
حوالت فیطیٌگ هی ضَد.
در ضوي ضزکت ّا ٍ ساسهاى ّای کَچک کِ دارای ضثکِ ای تا ساختار سادُ (ضاهل یک
سزٍر ٍ تؼذادی کالیٌت) ّستٌذ هی تَاًٌذ اس آًتی ٍیزٍس اسفیز تِ ّوزاُ فایل سزٍر
سکیَریتی تیت دیفٌذراستفادُ کٌٌذ  .تا ایي رٍش ضوي صزفِ جَیی در ّشیٌِ  ،هی تَاًٌذ
اهٌیت کاهل را تزای سزٍر ٍ کارتزاى فزاّن ًوایٌذ.
قاتلیت ّای کلیذی 9
حفاظت یکسالِ اس تؼذاد ًاهحذٍدی کاهپیَتز ضخصی  ،هک ٍ دستگاّْای هثتٌی تز اًذرٍیذ (ضاهل تلفي َّضوٌذ یا تثلت) ارائِ هی ضَد.
حفاظت اس حزین ضخصی  ،هقاتلِ تا تْذیذات الکتزًٍیکی تزرٍی تؼذاد ًاهحذٍدی اس دستگاُ ّا
تذٍى کٌذ کزدى سیستن  -ػولکزد تزتز
تلَکِ کزدى تْذیذات الکتزًٍیکی ضثکِ ّای اجتواػی
قاتلیت استفادُ در فزٍضگاُ  ،تاًک  ،هکاى ّای تاسی ٍ ّز هکاًی کِ ضوا ًیاس تِ اهٌیت داضتِ تاضیذ .
کٌتزل ٍالذیي  ،پطتیثاى گیزی تزخط ٍ تٌظین کزدى هحصَل تزای کاهپیَتزّای ضخصی

BitDefender Sphere 2013
All-Around Security 1 Year for Unlimited Devices
1 FULL PC SECURITY
2 FULL MAC SECURITY
3 FULL SMARTPHONE OR TABLET SECURITY
4 FILE SERVER

332.95

174.95

ًزخ جْاًی (دالر)

2.880.000

1.200.000

ًزخ داخلی (ریال)

رٍسّا ٍ ساػات تواس9

شىبٍ تا پىج شىبٍ ( 9الی )11

دفتز تْزاى 9خیاتاى گاًذی ،اتتذای خیاتاى ّطتن ،ساختواى هزٍاریذ ،طثقِ 2
دفتز ضوالغزب 9تثزتش ،خیاتاى آسادی ،اتتذای گلگطت ،پارک ػلن ٍ فٌاٍری استاىٍ ،احذ1228
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