Smart Blackholing
от Нетера
Защитете бизнеса си от DDoS атаки с единствената
напълно автоматизирана услуга за Blackholing на пазара –
Smart Blackholing от Нетера!
Когато срещу вас се извършва DDoS атака, Нетера автоматично я засича и пренасочва извън вашата мрежа, преди да е
навредила на услугите и клиентите ви.
Услугата Smart Blackholing филтрира целия трафик към атакувания IP адрес. Препоръчваме ви я, когато спирането на
услугата към ваше IP е за предпочитане пред това да се компрометира голяма част от вашата мрежа и услуги.
Решението е изключително подходящо за телеком оператори и интернет доставчици на едро и дребно.
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Със Smart Blackholing получавате
Автоматично засичане на атаките

Мониторинг система

Автоматична Blackholing филтрация

SMS и email известяване

Автоматично възстановяване на услугата,
след като атаката приключи

Клиентски портал за самостоятелно активиране/
променяне/спиране на услугата

Динамична работа – филтриране/пропускане

Детайлна статистика на атаките по видове и време

24/7 проактивна и професионална поддръжка

Какви са предимствата за вашия бизнес?
Спестява ви време и ресурси при разпознаване на атаката (има ли атака, каква е)
Спира атаката вместо вас - своевременно спира трафика към атакуваното IP
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Задейства се веднага - прихваща трафика към атакуваното IP в рамките на 3-5 секунди, с което ви предпазва
от значителни щети. За сравнение – дори на обучен администратор ще му отнеме между 10 и 60 минути
да разпознае атаката и даПротоколна
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Атака с голям
Атака към
капацитет

атака

приложения

Разпознава края на атаката и около 1 минута по-късно премахва автоматично филтрацията
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Получавате SMS и email известия при започване и край на атака

Защо да използвате Smart Blackholing от Нетера?
В днешния високотехнологичен свят атаките се случват мигновено. При обикновената услуга за Blackholing се
разчита на човек да разпознае DDoS атаката и да се справи с нея. В резултат на това атаката най-често постига
White иLabel
портал
за партньори
и техните
клиенти
целта си да навреди на услугата, мрежата или клиента
спира
още преди
някой да
е предприел
действия.
За автоматично
автоматизирана
защита от DDoS атаки с филтриране на целия
Smart Blackholing на Нетера неутрализира атаките
за секунди.
трафик към вашето IP, вижте услугата на Нетера Smart Blackholing
НеSecure
оставяйте
бизнеса си на
случайността!
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