TELIA DDOS PROTECTION
RASK, KVALIFISERT HJELP TIL Å AVVERGE
OVERBELASTNINGSANGREP

Hva er konsekvensene for din organisasjon hvis dere ikke kommer på nettet
eller dine systemer og eksterne nettsider ikke kan nås?
Med Telia DDoS Protection oppdages angrep på internettforbindelsen og uønsket trafikk
vaskes vekk. De nettbaserte tjenestene påvirkes ikke hvis dere blir utsatt for et angrep.
Telia begrenser automatisk angrepet og slipper bare gjennom legitim trafikk.
Nettverkstjeneste – den eneste muligheten for
tilstrekkelig beskyttelse
Et DDoS-angrep vil meget raskt få
internettaksessen og infrastrukturen til å slutte å
fungere. Forretningskritiske prosesser stoppes, noe
som kan føre til store inntektstap eller slå ut
samfunnskritiske funksjoner.
Det er praktisk talt umulig å unngå et
overbelastningsangrep ved å bruke miljøet som
angripes
I stedet må beskyttelsen ligge i nettverket for å
kunne fjerne den uønskede trafikken. Med Telia
DDoS Protection kan du utnytte Telias kraftige
nettverksinfrastruktur for å identifisere og bekjempe
angrep og bruke vår dyptgående ekspertise innen
nettverkssikkerhet.
DDoS-angrep må motvirkes effektivt
Overbelastningsangrep kan variere veldig i
størrelse, type og lengde. For å kunne håndtere
angrepene effektivt, må vasking gjøres automatisk
(såkalt automitigering). Når vår overvåkningsplattform oppdager et angrep, blir trafikken ledet til
Telias "vaskemaskin" der den legitime trafikken blir
filtrert ut og deretter ført tilbake til ditt miljø.

Når den automatiske vaskingen er startet, fortsetter
den typisk til overvåkningsplattformen vurderer
angrepet til å være overstått. Tjenesten motvirker
effekten av overbelastningsangrep og sikrer at
legitim trafikk fortsatt kan fungere mest mulig
normalt.
Du definerer hva du vil beskytte
Telia DDoS Protection beskytter de objektene du
definerer, det vil si de serverne og applikasjonene
som skal beskyttes. Alle servere og applikasjoner
som kommuniserer via IP kan beskyttes.
Vi håndterer angrepet sammen
Avhengig av servicenivå, kan våre teknikerne hjelpe
deg gjennom angrepet og gi tilbakemeldinger i
henhold til avtale. Vi analyserer egenskaper,
tilnærmingsmåter, geografisk opprinnelse,
angripende IP-adresser osv. Avgjørelser om
eventuelle tiltak tas i fellesskap basert på din
situasjon og hendelse.

TELIA DDOS PROTECTION
VIKTIG Å VITE
Dette trenger dere

Du har tilgang til markedets beste kompetanse

For å bli dekket av Telia DDoS Protection, må
internettilkoblingen leveres av Telia
– Telia Internett
– Telia IP VPN med internettforbindelse

Når leveransen av Telia DDoS Protection er fullført, begynner den
proaktive overvåkingen. Du har tilgang til spesialistene våre for
forebygging eller i forbindelse med et angrep der de konsulterer
deg om passende tiltak.

Telia kan stoppe angrepet umiddelbart

Du får fullt innsyn

Hvis du blir utsatt for et DDoS-angrep uten å ha Telia DDoS
Protection, så vil vår Emergency Protection kunne stoppe angrepet
og beskytte tilgangen inntil den permanente løsningen er på plass.
Dette er av stor verdi ettersom et angrep sjelden er et
engangsfenomen og ofte kommer i omganger over en periode.

I tilfelle et angrep blir du umiddelbart informert om
hendelsesforløpet. Du mottar også servicerapporter via e-post.

Du er beskyttet døgnet rundt
Telia DDOS Protection er en tjeneste som alltid er aktiv, og
Telias overvåking av infrastrukturen foregår døgnet rundt.

Telia sørger for at det blir helt rett fra starten av
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Før du aktiverer tjenesten, gjennomfører vi et oppstartsmøte med
deg for å bekrefte underlaget og sikre korrekt konfigurasjon av
profilene før du aktiverer tjenesten.

Vil du vite mer om Telia DDoS Protection eller vil du bestille?
Skriv inn opplysningene dine på telia.no/bedrift så tar en selger kontakt med deg så snart som mulig.

