Persbericht

Nieuwe versies van Bitdefender
Een razendsnelle, lichte en geruisloze beveiliging!
De gloednieuwe Photon-technologie versnelt het analyseproces door zich aan te
passen aan de pc van de gebruiker.
Brussel, 8 augustus 2013 - Bitdefender, uitgever van beveiligingsoplossingen, introduceert drie
nieuwe versies: Antivirus Plus, Internet Security en Total Security Multi-Device. Naast de meermaals
bekroonde beveiligingsoplossingen doen deze software-versies tevens beroep op Bitdefender
PhotonTM, een volledig nieuwe technologie die het gebruik van de beschikbare bronnen op de pc
optimaliseert. De nieuwe functie Bitdefender WalletTM, helpt de gebruiker om automatisch en op een
veilige manier inloggegevens en paswoorden te beheren. Bovendien is het pakket Total Security
Multi-Device voortaan uitgerust met een licentie die een onbeperkt aantal apparaten kan
beschermen.
Het nieuwe gamma van Bitdefender beantwoordt op deze manier perfect aan het toenemend
internetgebruik in het dagelijks leven waarbij een gebruiker verbonden is met meerdere apparaten
tegelijkertijd (pc, tablets, enz.).
Een razendsnelle, lichte en geruisloze beveiliging met Bitdefender Photon™
De nieuwe versies van Bitdefender maken gebruik van een innovatieve aanpak, dankzij de nieuwe
technologie Bitdefender Photon™ die ‘leert’ om de computer van iedere gebruiker te herkennen
(bestanden, applicaties, aanwezige software). Hierbij wordt ook rekening gehouden met de reële
staat van het systeem en wordt afgestemd op de configuratie van de pc in kwestie. Bitdefender
Photon™ baseert zich op in-the-cloud-technologieën en laat toe om de reactiviteit in de detectie van
bedreigingen te verbeteren. Resultaat: snellere analyses, een snellere opstarttijd en een vlottere
interactie met de applicaties.
Dit nieuwe gamma is gebaseerd op zowel de antivirusoplossingen van Bitdefender, veelvuldig
geprezen door de meest gerenommeerde onafhankelijke testorganisaties, als op diens
antispamtechnologieën die wereldwijd het meest opeenvolgende prijzen van Virus Bulletin gekregen
hebben. Deze antispamtechnologieën functioneren voor 100% in de cloud, hetgeen de impact op de
bronnen van de computer tot een minimum beperkt.
De gebruiker geniet van een razendsnelle, lichte en steeds geruisloze beveiliging, dankzij de
Autopilot-modus die autonoom de nodige beveiligingsbeslissingen neemt. Bitdefender introduceert
ook nieuwe beveiligingsverslagen, die in één enkele muisklik opgevraagd kunnen worden en de
gebruiker meer informatie geven over de activiteiten van de oplossing: welke bestanden, applicaties
en webpagina’s werden geanalyseerd? Welke zwaktes werden gedetecteerd en aangepast? enz. De
gebruiker ontvangt tevens gepersonaliseerde aanbevelingen en meldingen om zijn beveiliging nog
meer te verbeteren.
Bitdefender Wallet™: beheer uw inloggegevens en paswoorden in alle veiligheid

Het volledige gamma van Bitdefender krijgt er een gloednieuwe functie bij: Bitdefender Wallet™,
een automatische en veilige beheerder van inloggegevens en paswoorden. Dankzij de Wallet kan
de gebruiker zijn persoonlijke gegevens (bij online banking, applicaties en abonnementen, accounts
voor e-mail of online shopping) in alle veiligheid centraliseren en bewaren. Zodoende is het niet
langer nodig om inloggegevens en paswoorden te onthouden, noch elke keer opnieuw de gegevens
manueel in te vullen bij het bezoeken van een bepaalde website: eenmaal alles in de Wallet
geregistreerd is, zorgt Bitdefender hier automatisch voor. De gebruiker kan voortaan ook complexere
paswoorden kiezen en vermijden telkens hetzelfde paswoord voor verschillende accounts te
gebruiken!
Bitdefender Wallet™ integreert zich volledig in de browser Bitdefender Safepay™ die
bankverrichtingen en online aankopen beveiligt. Safepay start al dan niet automatisch – afhankelijk
van de keuze van de gebruiker – bij e-shopping of e-banking en creëert een ‘beschermde zone’. De
browser werd een jaar geleden gelanceerd en is beschikbaar voor het hele gamma. Een virtueel
toetsenbord biedt bescherming tegen keyloggers en een VPN-beveiligde verbinding garandeert de
veiligheid bij publieke wifi-hotspots.
Mobiliteit en compatibiliteit primeren!
Bitdefender Total Security wordt Bitdefender Total Security Multi-Device en beschermt voortaan
zowel Mac’s, pc’s als Android-apparaten via:
 Bitdefender Antivirus voor Mac: naast de bescherming tegen de toenemende dreigingen gericht
aan Mac OS en de bescherming van de identiteit van internetgebruikers, wordt ook de
verspreiding van Windows-virussen op pc’s - via bijvoorbeeld het verzenden van bestanden of het
inpluggen van een USB-stick - verhinderd.
 Bitdefender Mobile Security voor Android: een antivirus- en antiphishing-oplossing die ook
toelaat om alle gegevens die gestockeerd zijn op een smartphone of tablet vanop afstand te
wissen en deze laatste te lokaliseren bij verlies of diefstal. Mobile Security integreert bovendien
een auditfunctie voor Android-applicaties, door de gebruiker te wijzen op hun onbetrouwbare
gedrag. In slechts zes maanden tijd is het aantal kwaadwillige codes voor Androids gestegen van
250.000 naar 900.0001 : de risico’s verbonden aan malwares, spywares en adwares zijn dus zeer
reëel op deze apparaten.

Het product Bitdefender Total Security evolueert dus in een Multi-Device-versie en beschikt voortaan
over een licentie die alle apparatuur van een huishouden beschermt, ongeacht wat het aantal te
beveiligen apparaten is (bv: 3 pc’s, 1 Mac, 2 tablets en 5 smartphones) en dat tot 5 gebruikers.
Bitdefender wenst zo te beantwoorden aan het toenemend aantal apparaten per gebruiker.

Beschikbaarheden en prijs
Het nieuwe Bitdefender-gamma is vanaf heden beschikbaar. De volgende fysieke versies zijn
verkrijgbaar:

Licentieduur

Aantal pc’s

Publieke Prijs
(incl. btw)

Antivirus

1 jaar

1 pc

19,95 €

Antivirus

2 jaar

3 pc

39,95 €

Internet Security

1 jaar

3 pc

39,95 €

Internet Security

2 jaar

3 pc

59,95 €

Total Security Multi-Device

2 jaar

5 gebruikers/ongelimiteerd aantal
apparaten

79,95 €

Bitdefender-oplossing

Andere opties (qua aantal posten en licentieduur) zijn ook beschikbaar via download op
www.bitdefender.nl.
De OEM-versies van 1 jaar voor 1 pc zijn beschikbaar voor resellers en integrators die aan hun
klanten plug-and-play beveiligde computers of tablets willen leveren.
De bovenvermelde publieke prijzen zijn aanbevolen prijzen, het staat de verdelers echter vrij om hun
eigen verkoopsprijzen te hanteren.
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Bron AV-TEST.

Om Bitdefender online te volgen en op de hoogte te blijven van het nieuws op het gebied van ebedreigingen, schrijf u in op:
-

RSS-feeds
Facebook
Twitter
Blog Bitdefender

Alle vermelde merken en producten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.

Over Bitdefender®:
Bitdefender creëerde een uitgebreid gamma van beveiligingsoplossingen die door onafhankelijke
testorganisaties erkend en gecertificeerd worden als één van de snelste en meest efficiënte van de
internationale markt. Sinds 2001 positioneert het bedrijf zich als de technologische marktleider, die
beschermingsoplossingen uitgeeft en ontwikkelt, en hiervoor reeds talrijke prijzen ontving. De Bitdefender
technologie beschermt vandaag meer dan 500 miljoen gebruikers overal ter wereld.
Bitdefender sleepte al meerdere belangrijke beloningen en onderscheidingen in de wacht, waaronder:
«Editor’s Choice» van PC Mag voor Bitdefender Antivirus Plus 2013 en de «Gold Award» van TopTenREVIEWS,
dat de software met de eerste plaats bekroont onder de 25 geteste beveiligingsoplossingen. De
antivirustechnologie van Bitdefender belandde eveneens aan de top van de tests uitgevoerd door AV-Test en
AV-Comparatives, de leiders uit de sector.
Sinds 2001 vertrouwt Bitdefender de uitgave en verkoop van zijn oplossingen in Frankrijk en de Franstalige
landen toe aan het bedrijf Editions Profil.
Voor meer informatie over de producten van Bitdefender, ga naar www.bitdefender.be.
Voor persinformatie, surf naar het Perscentrum.
Over Editions Profil
Editions Profil is een onafhankelijk Frans bedrijf dat opgericht werd in 1989. Het ontwikkelt, verkoopt en geeft
oplossingen voor beveiliging en het filteren van digitale inhoud – aangepast aan particulieren en bedrijven –
uit.
Zijn flagship producten worden uitgegeven onder de merknamen BitDefender en Profil Technology.
Meer informatie op www.editions-profil.eu.
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