Virtual Private

Network
Usługa bez ograniczeń prędkości, pozwalająca zachować
prywatność z zainstalowanym systemem Anty-DDoS –
dedykowana dla influencerów, streamerów, czy nawet
graczy.
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VPN
Influencerzy, streamerzy, a nawet gracze z wielu powodów narażeni są na ataki DDoS – które z uwagi na ich
charakterystykę, mogą być trudne do zatrzymania dla dostawcy ISP (Internet Service Provider). Żeby zabezpieczyć się przed
tego rodzaju atakami, niezależnie od ich skali, najlepszą opcją jest VPN z zainstalowanym systemem Anty-DDoS od
Cybervio. Bez ograniczeń prędkości i zwiększonych opóźnień.

Influencerzy i streamerzy mogą liczyć na naszą pomoc w konfiguracji streamingu w taki sposób, aby przesłać sygnał do
serwerów YouTube czy Twitch bez VPN. Dzięki temu nawet podczas skutecznego ataku, transmisja nie zostanie przerwana i
widzowie dalej będą obserwować poczynania gwiazdy.

Atakujący

VPN
Prawdziwy użytkownik

Cybervio Shield

Aktywacja produktu
1

Pierwszy etap aktywacji, to pobranie ogólnodostępnej aplikacji OpenVPN GUI. Aplikacja dostępna jest na systemy
Windows, Linux oraz urządzenia mobilne.



2

W praktyce nasza ochrona jest banalnie prosta w integracji i użytkowaniu. Po instalacji OpenVPN GUI, wystarczy
uruchomić aplikację i załadować profil (konfigurację) udostępniony przez administratorów Cybervio. Konfiguracja
posiada m.in. dedykowany i chroniony przez Cybervio Shield adres IP.
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W większości przypadków cały proces trwa zaledwie kilka minut. Następnie jedyne co pozostaje zrobić, to cieszyć się
końcem problemów z atakami DDoS.
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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.
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laczego my?
Nigdy nie stosujemy null
routingu blackholingu, nawet
podczas gęstego czy
skomplikowanego ataku
/

Niskie ryzyko blokady
prawdziwego ruchu (low
false-positive rate)

Automatyczna oraz
natychmiastowa ltracja przed
atakami DDoS

Wypro lowana technologia,
skutecznie chroniąca wiele
sektorów biznesu onlin

lobalna i rozbudowana własna
sieć AS
, AS
lokalni partnerzy

Stały monitoring i support
SOC
zapewniający
satysfakcję Klienta
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Nasze rozwiązania
Sektor fotowoltaiczny

(OZE)

Chronimy jedną z największych firm
fotowoltaicznych w Polsce i
utrzymujemy jej kluczowe systemy IT
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Sektor finansowy

Sektor gier

Zabezpieczamy lidera wśród polskich
serwisów crowdfundingowych oraz
pośrednika płatności online
działającego pod nadzorem KNF

Odpieramy ataki na największe w
Polsce serwery gier, m.in. FiveM lub
Minecraft i głosowe, np. TeamSpeak
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