DDOS VÉDELEM

Mi a DDoS támadás?

Az Invitech megoldása

A DDoS (Distributed Denial of
Service) egy szolgáltatásmegtagadással járó támadás, vagy más néven
túlterheléses támadás.

Az általunk kínált védelmi szolgáltatás az
internet elérés adatátviteli útjába épülő eszköz, amely monitorozza és szűri a forgalmat.
Hatékony megoldást jelent az Invitech internettel rendelkező ügyfelei számára, hiszen:

Célja, hogy telítse a szerver hálózati
kapcsolatát vagy túlterhelje
az azt kiszolgáló hálózati eszközöket.
Ezáltal a megtámadott szolgáltatás
elérhetetlenné válik, ami veszélyezteti az üzletfolytonosságot.

•A
 központi szűrő rendszer a forgalmat
már az internetszolgáltatói hálózatban
megszűri
• A támadás így nem jut el a megcélzott
szerverig és nem csökkenti a vállalat
internet sávszélességét sem

A DDoS támadások száma és összetettsége
folyamatosan növekszik; mérettől
függetlenül, bármely vállalat potenciális
célpont lehet. Egy ilyen akció nem csak
hosszabb-rövidebb távú üzemkiesést, de
jelentős üzleti kárt és presztízsveszteséget
is okozhat.

Világszerte nő a túlterheléses
támadások száma és összetettsége
Az Invitech DDoS elleni védelmi
szolgáltatása biztosítja
az adatforgalom tisztítását
Hatékony védelem a folyamatos
üzletmenetért

invitech.hu
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A szolgáltatás három változatban vehető igénybe:
1. DDoS Monitoring:
A külső forgalom folyamatos felügyelete,
hetente e-mailben kiküldött riportok hasznos
információkkal az esetleges támadásokról.
2. DDoS eseti védelem:
Eseti védelem esetén, az internetforgalom
az ügyfél kérésére, manuálisan és időszakosan halad át a központi szűrőrendszeren,
amely blokkolja a támadóforgalmat.

Szolgáltatás előnyei
 olyamatos üzletmenet – támadás esetén
F
is zavartalan internetforgalom
Költséghatékony, jól skálázható
megoldás
Havidíjas konstrukció
Állandó rendszerfelügyelet, monitoring
és mintavételezés
Testre szabható riportok, statisztikák
 édelmi rendszerünk az Invitech
V
nagy sávszélességű gerinchálózatán
helyezkedik el

Eseti díj ellenében, 1 órán belül hárítjuk el
a DDoS támadást.
3. DDoS folyamatos védelem:
Az ügyfelek forgalma folyamatosan áthalad
az Invitech hálózatán belül elhelyezett
központi szűrő rendszeren.
Támadás esetén a rendszer automatikusan
tisztítást végez 10 percen belül, eseti díj
felszámítása nélkül, így költségei előre
kiszámíthatóvá válnak.

Opcionális szolgáltatások
Tűzfal megoldások
Végpontvédelmi szolgáltatások
Logmenedzsment
Intelligens Biztonsági Szolgáltatások

További
információkért
látogassa meg
weboldalunkat.
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