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Skydd mot överbelastningsattacker:
NTT Security hjälper er att hålla kritiska tjänster tillgängliga
NTT Security är en framstående
leverantör av övervakningsoch analystjänster kopplade
till överbelastningsattacker. Vi
hjälper er att hålla kritiska tjänster
tillgängliga.

Vi skyddar er mot stora och små attacker
för att säkerställa bästa möjliga stabilitet
och tillgänglighet av era tjänster.

Vi övervakar våra kunders system
dygnet runt. Kombinationen av teknik
och erfarna analytiker säkerställer att
överbelastningsattacker (ADoS/DoS/DDoS)
upptäcks direkt. Vi avgör om trafiken är
ute för att vålla skada och stoppar den
vid behov. När angriparen inser att han
misslyckas kommer attacken upphöra
mer eller mindre omedelbart. Kända
attacktyper stoppas automatiskt inom
loppet av sekunder.

> Lokalt skydd mot “low and slow”attacker som traditionella DDoSlösningar och internetleverantörer
har problem att upptäcka och
hantera
> Lokalt skydd mot attack mot
applikationslager (ADoS-attack)
> Övervakning som reagerar om det
uppstår onormal trafik
> Analytiker som hanterar incidenter
och koordinerar med kunden och
andra berörda som IT-leverantör
och nätverksleverantör.
- Våra analytiker har bland annat
upptäckt och stoppat DoS Zero Dayincidenter genom analysarbete och
kundspecifika signaturer
> Tjänsterna inkluderar:
- Optimal design och anpassning för
installationsplatsen
- Installation och igångsättning av
produktionsmiljöer i full drift
- Teknisk installation och
konfigurering
- Strategisk planering och
incidenthantering

Våra experter stöttar er i alla led, från
planering av DoS/ADoS/DDoS-skydd till
implementation och avvärjning av attack.
En optimal placering av utrustningen är
avgörande för upptäckt och blockering av
överbelastningsattacker. Därför stöttar våra
systemarkitekter med analys av system och
infrastruktur, så att vi tillsammans finner en
optimal lösning med hänsyn både till skydd
och kostnader.
Vi på NTT Security har mer än tio års
erfarenhet av olika nätverkstekniker för
aktivt skydd mot dataangrepp i såväl
privata som offentliga verksamheter.
Den erfarenheten bidrar till att garantera
maximal stabilitet och värde av
investeringen.

Detta erbjuder vi:
> 24/7 övervakning av datatrafik

Fördelar med vårt tillvägagångssätt:
> Pröva innan du köper – Vi levererar
tidsbegränsade, kompletta Proof of
Concept-projekt till fast pris. Detta
erbjuds utan köpförpliktelser av
utrustning. Din organisation kan testa
och utbildas om ADoS/DoS/DDoSexponeringen under helt realistiska
förutsättningar.
> Flexibilitet – Minskar
konsekvenserna av och sannolikheten
för en attack och testar systemen
regelbundet för att säkerställa
robusthet.
> Insikt – Skapar insikt om
verksamhetsrisken i en miljö som
ständigt förändras.
> Effektivitet – Prioriterat skydd och
åtgärder som effektivt håller er trygga.
> Lokal kompetens – Vi har lång
erfarenhet och kompetens som är
baserad i Sverige, samtidigt som vi kan
dra nytta av vårt globala nätverk inom
NTT Security. Vårt säkerhetscenter
ligger i Göteborg, och data lagras inom
landets gränser.

Referenser:
Vi kan tillhandahålla kundreferenser om så
önskas.

För mer information om NTT Security, ta
kontakt med din kundansvarige i Sverige eller
gå till www.nttsecurity.com.
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