Content Delivery Network

i Web Application Firewall
Transparentna ochrona stron internetowych lub aplikacji
webowych, utrzymywana w chmurze, wspierana przez
globalny system Content Delivery Network: Cloudflare.
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Content Delivery Network i Web Application Firewall
Nasz autorski WAF, to jedyna w swoim rodzaju technologia, która w połączeniu z systemem CDN ma na celu filtrowanie
wszelkiego niepożądanego ruchu na warstwie aplikacyjnej. Poza ochroną przed takimi atakami jak XSS czy SQLi
stworzyliśmy unikalny moduł Anty-DDoS, który przy wykorzystaniu centrum łagodzenia, pozwala zautomatyzowanie
odpierać bardzo skomplikowane ataki aplikacyjne. Nasze aktywne filtrowanie, potrafi momentalnie zidentyfikować
zagrożenie i natychmiastowo je zneutralizować. Przyjmujemy, że każdy pojedynczy atak, dzięki samouczącej się technologii,
jest obsługiwany przez Cybervio Shield do 30 sekund, choć zazwyczaj jego sygnatura jest nam dobrze znana oraz
mitygujemy go bezzwłocznie.

Atakujący

Serwer Klienta

Prawdziwy użytkownik

Cybervio Shield

Aktywacja produktu
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Przed aktywacją, należy upewnić się, że strefa DNS jest utrzymywana w Cloudflare oraz dodawane rekordy nie są
rekordami typu proxied (pomarańczowa chmura w danym rekordzie).
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W przypadku ochrony stron instalacja jest niezwykle prosta. Po zakupie wystarczy skierować cały ruch za pomocą
DNS na wskazany przez nas adres IP (rekord A). Następnie wszelki ruch na stronie, zostanie poddany szczegółowej
inspekcji, której wynikiem będzie blokada wszelkich cyberataków.
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Aby przechwytywać adresy IP swoich użytkowników, ponieważ np. jest to konieczne do poprawnego funkcjonowania
strony, wystarczy skorzystać z nagłówka VIO-Real-IP lub X-Forwarded-For. Można to zrobić krok po kroku według
naszych instrukcji.
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Kim jesteśmy?
W przeciwieństwie do naszych konkurentów projektujemy własne, zaawansowane rozwiązania, które dzięki niezależności
są unikalne i niezwykle skuteczne. Zazwyczaj, jeśli mowa o ochronie Anty-DDoS, nasi konkurenci outsourcują gotowe
rozwiązania, takie jak Arbor Networks, Corero lub Radware. W przypadku ochrony stron internetowych (WAF) są to
projekty typu open-source, np. ModSecurity czy NAXSI.


Naszym zdaniem, sprzedaż gotowych produktów w innym opakowaniu jest co najmniej nieefektywna. Nie chcemy
zawodzić naszych Klientów, bądź rozkładać rąk w przypadku nowych rodzajów ataków, dlatego też stosujemy wyłącznie
własne mechanizmy obrony przed atakami. W jednym zdaniu chronimy działalność Klienta, tak jak chcielibyśmy chronić
własną.

Dlaczego my?
Niezauważalna ochrona L7

Automatyczna oraz

Wyprofilowana technologia,

(invisible mode) – znakomita

natychmiastowa filtracja przed

skutecznie chroniąca wiele

alternatywa dla UAM lub

atakami

sektorów biznesu online

Niskie ryzyko blokady

Bezpieczna i hiperskalowalna

Stały monitoring i support &

prawdziwych użytkowników (low

infrastruktura WAF dostarczana

SOC 24/7/365 zapewniający

false-positive rate)

przez centrum danych Atman

satysfakcję Klienta

CAPTCHA

Nasze rozwiązania

Sektor fotowoltaiczny (OZE)

Sektor finansowy

Sektor gier

Chronimy jedną z największych firm

Zabezpieczamy lidera wśród polskich

Odpieramy ataki na największe w

fotowoltaicznych w Polsce i

serwisów crowdfundingowych oraz

Polsce serwery gier, m.in. FiveM lub

utrzymujemy jej kluczowe systemy IT

pośrednika płatności online

Minecraft i głosowe, np. TeamSpeak

działającego pod nadzorem KNF
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