
Na última década, os ataques Distributed Denial of Service 
(DDoS) tornaram-se uma ameaça na Internet que quase todas 
as empresas têm que enfrentar. 

Prevê-se que no futuro haverá ataques mais frequentes, mais 
rápidos e cada vez mais complexos, tornando o DDoS uma das 
principais causas de perda de receita em uma organização. 
Estar preparado para tais ataques é crítico e implementar 
medidas de segurança para proteger e otimizar não apenas 
a segurança do seu cliente, mas também a sua própria 
infraestrutura de rede é fundamental.

Nosso serviço de Proteção DDoS fornece a você uma solução 
que detecta e mitiga esses tipos de ataques antes que eles 
atinjam sua rede e que lhe permite manter e alcançar altos 
níveis de serviço devido a garantia de proteção contra múltiplas 
vulnerabilidades e ameaças digitais.  

Principais benefícios:

Visibilidade global de uma rede Camada-1  
com uma capacidade superior a 8 Tbps

Proteção total da sua rede

Saturação de links da Internet é evitada

Detecção e mitigação de qualquer tipo de ataque, 
quer volumétrico ou ataques de aplicativo

Sem restrições nos tipos de serviços 
que podem ser protegidos

Sem choques de faturamento

Suporte mundial 24x7

Relatórios automatizados e personalizados 
com monitoramento on-line completo

Proteção do tráfego SSL

Capacidade máxima: Maior capacidade de mitigação 
que outras soluções no mercado

O serviço é adaptado ao seu orçamento sem a  
necessidade de investimento (CAPEX)
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Aplicações de serviço
Estão disponíveis duas opções:

Operadores - proteção de sua infraestrutura de rede.

Revenda - canal de vendas para revenda do serviço 
para clientes corporativos (B2B2C).

Funcionalidades de serviço
A Proteção DDoS fornecerá:

Granularidade: somente os IPs atacados são 
desviados para os centros de atenuação.

Transparência: O tráfego limpo é entregue 
de volta à sua rede sem afetar 
o resto de seus serviços.

Confiabilidade: Alta disponibilidade dos centros de 
mitigação.

Baixa latência: O tráfego será enviado 
para o centro de mitigação mais próximo.

Privacidade: a análise estatística mantém 
a privacidade dos pacotes.

Opções personalizadas: fazendo nosso serviço 
adequado para seu propósito.

Descrição do serviço
Proteção DDoS: detecta e mitiga ataques 
DDoS antes que eles atinjam sua rede. É capaz 
de identificar tráfego malicioso e legítimo. O 
primeiro é descartado enquanto a parte legítima é 
redirecionada para sua rede novamente.

Detecção:

Fluxos de tráfego são coletados de nossos roteadores 
de borda e informa a criação de seus padrões de 
tráfego nos quais os alarmes de detecção estão 
baseados.

Os perfis dos ataques mais comuns são construídos e 
os limites de alerta podem ser configurados.

Mitigação:

Centros de depuração em todo o mundo.

O tráfego é desviado para os centros de depuração a 
fim de limpar o tráfego malicioso.

Relatórios do cliente
A plataforma de detecção possui um módulo de 
serviços gerenciados e relatórios, que fornece um 
portal on-line para acesso instantâneo a dados 
em tempo real e estatísticas sobre mitigação e 
informações sobre tráfego.

A segurança da sua rede é fundamental para seu negócio. 
Apoiado por 9 anos de experiência no mercado, 
nosso serviço de Proteção DDoS dará proteção total e 
capacidade máxima de mitigação para sua tranquilidade.

Saiba mais sobre nossos serviços e os benefícios que eles podem trazer para 
sua empresa. Visite telxius.com ou entre em contato com sales@telxius.com
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