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DDOS VÉDELEM  
A TÚLTERHELÉSES 
TÁMADÁSOK ELLEN
A DDoS túlterheléses támadás célja, hogy telítse a szerver hálózati kapcsolatát 
vagy túlterhelje az azt kiszolgáló hálózati eszközöket. Ezáltal a megtámadott 
szolgáltatás elérhetetlenné válik, ami veszélyezteti az üzletfolytonosságot.  
Az Invitech Solutions távolról üzemeltetett DDoS szolgáltatása hatékony 
védelmet nyújt a túlterheléses támadásokkal szemben:
•  Az adatforgalom tisztítását egy virtuális szűrő biztosítja
•  A támadás így nem jut el a megcélzott szerverig és nem csökkenti a cég 

internet sávszélességét sem
•  Igény esetén hálózati szintű védelem

A SZOLGÁLTATÁS KÉ T VÁLTOZATBAN 
VEHE TŐ IGÉNYBE:
•  A külső forgalom folyamatos felügyelete, hetente e-mailben kiküldött riportok 

hasznos információkkal az esetleges támadásokról.
•  Azonosított DDoS támadás alkalmával a teljes forgalom időszakosan áthalad 

a szűrőrendszeren, amely blokkolja a támadóforgalmat.

Hatékony védelem
a folyamatos

üzletmenetért

A TÚLTERHELÉSES TÁMADÁS 
LEÁLLÁST OKOZHAT

AZ ÖN RENDSZERÉBEN IS!
MI MEGVÉDJÜK.
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A SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI
•  Folyamatos üzletmenet – támadás esetén is zavartalan internetforgalom
•  Költséghatékony, jól skálázható megoldás
•  Állandó rendszerfelügyelet, monitoring és mintavételezés
•  Testre szabható riportok, statisztikák
•  A rendszer az Invitech Solutions gerinchálózatán helyezkedik el,  

ahol a sávszélesség nagyságrendekkel nagyobb a nagyvállalati  
felhasználók internet kapacitásához képest

•  A rendszer egyidejűleg több ügyfél védelmét is képes biztosítani
•  Gyors reakcióidőt biztosítunk: beavatkozás kevesebb, mint 5 percen belül

MIÉRT AZ INVITECH SOLUTIONS?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai  

és telekommunikációs szolgáltatások terén. 
•  Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal támogatjuk 

közel 6 ezer üzleti partnerünket.
•  Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte minden típusa 

megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények, pénzintézetek, 
energetikai vállalatok vagy éppen légitársaságok.

•  Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértelmére,  
a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra 
támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott,  
egyedi megoldásokat nyújtunk.

OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSAINK:
• IT Biztonság Tanácsadás
• DLP (Adatszivárgás megelőzés)
• Tűzfal szolgáltatás
• IPS/IDS szolgáltatás
• Vírus és spam szűrés
• Internet szolgáltatások
• Adatközponti megoldások

Világszerte nő a túlterheléses 
támadások (DDoS) száma,  

melyek nagymértékű 
költségnövekedéshez vezethetnek.  
Az Invitech Solutions DDoS elleni  
védelmi szolgáltatása biztosítja 

az adatforgalom tisztítását.
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