
ЗАЩИТА ОТ
DDoS АТАКИ



КАКВО Е DDoS АТАКА?

Над 50% от DDoS атаките се използват, за да прикрият

опит за достъп до ресурсите на Вашата компания с цел

кражба на данни, на парични средства и на

интелектуална собственост

DDoS атака е всеки зловреден опит да се наруши
(частично или напълно) достъпът на целеви 
потребители до Вашите услуги или оборудване.



КАК DDoS АТАКИТЕ ЗАСЯГАТ
ВАШИЯ БИЗНЕС?

Преки финансови загуби

Кражба да данни

Намалени продажби

Спад в класацията на търсачките

Накърняване на репутацията

Спад в доверието на клиентите Ви

Инвестиции в пари и време
за справяне с вредните последствия



ТИПОВЕ АТАКИ

Атака с голям капацитет

Протоколна атака

Атака към приложения



ЗАЩО НЕТЕРА Е НАЙ-ДОБРИЯТ ИЗБОР?
25+ години спокойствие и 
сигурност за клиентите

Пълен набор от телеком 
услуги

Поддръжка и мониторинг в 
реално време

Незабавна филтрация на 
DDoS атаките

MyNeterra - онлайн портал за 
услугите на клиента



КОМБИНИРАНО РЕШЕНИЕ

Internet traffic

Firewall Protection

Secure Cloud

Клиент

INTL

BG

BG & INTL чист трафик

Backup Connection



ПРЕДИМСТВА

Спира всички видове атаки - и при източника, и близо до целта

Спира и големи по обем атаки ( над 2 Tbps )

24/7 проактивно наблюдение чрез собствена система

Известяване на момента - SMS, email

Без времезакъснение за интернет услугите

Възможност за комбинация с други услуги за защита

Подробен отчет и история на атаките

White label портал за партньори и техните клиенти

Работещи решения за DDoS защита



24/7 проактивно наблюдение чрез собствена система

Известяване на момента - SMS, email

Подробен отчет и история на атаките

White label портал за партньори и техните клиенти

Спира големи по обем атаки (> 2Tbps)

Спира злонамерения трафик близо до
източника на атаката

Secure Cloud

ДРУГИ РЕШЕНИЯ

Whitelisting/Blacklisting

Управление на защитата от страна
на клиента

Спира зловредния трафик близо до
целта на атаката

Firewall Protection



ДРУГИ РЕШЕНИЯ

Филтрира целия трафик към атакувания IP адрес, когато това е за предпочитане пред 

риска да се компрометира голяма част от Вашата мрежа и услуги.

Решението е подходящо за телеком оператори и интернет доставчици на едро и 

дребно.

Единствената напълно автоматизирана услуга за
Blackholing на пазара – Smart Blackholing от Нетера:



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

CONTACT@NETERRA .NET

+359 2 975 16 16


