PENSE
ANTI-DDoS.

Alta disponibilidade para o seu ambiente de negócios.
Seus serviços acessíveis 100%.

PENSE
EMBRATEL.

A proliferação dos ataques de negação

A Embratel oferece uma das soluções

de serviço (DDoS) está entre as atividades

mais robustas contra ataques de

mais perturbadoras e ilícitas da internet.

negação de serviço (DDoS) com alta

Esse tipo específico de ataque pode
sobrecarregar servidores web e saturar
a conexão da internet de uma empresa,
resultando na incapacidade de manter
comunicações eficientes, o que afeta
diretamente a sua operação.

capacidade de mitigação e operada
por profissionais de gerência de
segurança certificados.

PROTEÇÃO PROATIVA DA SUA REDE
O Business Security Anti-DDoS é a solução para os clientes

da Embratel possui centros de inspeção e de limpeza

de internet da Embratel que detecta e mitiga os ataques DDoS

de tráfego nacionais e internacionais distribuídos em mais

com eficiência total.

de um ponto de conexão da rede.

A solução Anti-DDoS Embratel é composta por um centro

O serviço Anti-DDoS Embratel tem o objetivo de evitar a

de gerência que monitora o tráfego dos clientes através de

saturação da conexão de internet dos clientes, garantindo

equipamentos vinculados aos pontos de interconexão de rede.

sua disponibilidade em situações de ataque DDoS.

Quando é detectado um ataque, o tráfego do cliente é

A detecção e mitigação dos ataques de negação de serviço

redirecionado para as plataformas de limpeza, que têm a

(DDoS) ocorrem nos pontos de interconexão da rede Embratel,

função de identificar e mitigar o tráfego ilícito e permitir

proporcionando maior proteção contra o tráfego malicioso e

somente a passagem das informações válidas. A plataforma

identificando-o antes que ele atinja a rede do cliente.

USUÁRIO
BACKBONE

HACKER

ORIGEM
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VANTAGENS

BENEFÍCIOS

Garantia de disponibilidade do link de internet.

Detecta e identifica ataques de DDoS.

Monitoramento 24/7.

Bloqueia o tráfego ilícito em tempo real enquanto
permite o fluxo do tráfego legítimo, evitando
a saturação da rede do cliente.

Relatórios de ataques detectados e mitigados.
Bloqueia ataques oriundos de redes de
computadores infectados (Botnet).
Gestão proativa, diminuindo perdas e impacto
aos negócios.
Não é necessário investimento em
infraestrutura adicional.

Possibilita ações proativas que protegem a rede
do cliente contra invasões maliciosas e garantem
a disponibilidade do serviço.
CONHEÇA A TOPOLOGIA
DA SOLUÇÃO ANTI-DDOS EMBRATEL.

Garantia de conexão válida até o destino.
Evita saturação da banda de internet.
Equipe especializada em ataques DDoS
e respostas a incidentes.

Para mais informações, entre em contato com seu gerente de contas
ou acesse www.embratel.com.br

