
Minimér risikoen med enkel og effektiv 
DDoS-beskyttelse på abonnement

Effektiv 
DDoS-beskyttelse

Er jeres forretning afhængig af tilgængelighed via internettet?
Så er det afgørende at tænke på beskyttelse mod DDoS-angreb.

Få et tilbud på DDoS-beskyttelse på globalconnect.dk

Hvad er DDoS - og hvordan kan det skade jer?
DDoS er en forkortelse for Distributed Denial of
Service. DDoS-angreb kan skade forretningen
alvorligt, især hvis jeres salg og kundekontakt er
afhængige af, at jeres website/webshop altid er
tilgængelig. Ved et DDoS-angreb sender hackere
trafik til et website, som så overbelaster forbindel- 
serne eller lægger systemerne ned og lammer
serverne. Hvert sekunds nedetid kan potentielt få
alvorlige konsekvenser: Mistet salg og omsætning,
utilfredse eller frustrerede kunder og endda skade  
på jeres omdømme.

Antallet af DDoS-angreb er stigende
DDoS-angreb er en af de alvorligste og hyppigste
trusler mod virksomheder, og der bliver desværre flere
og flere af dem. Angriberne er både enkeltpersoner,
organisationer og hele nationer. Motivation kan være
"hackersport", konkurrenter der vil skade jer, eller
et ønske om at skabe politisk uro og økonomisk
ustabilitet. Afpresning og yderligere angreb følger ofte 
efter det første angreb. Amerikanske Cisco Systems 

har beregnet det samlede antal DDoS-angreb på 
verdensplan i 2018 til 7,9 mio. Det anslås, at der vil 
være over 15 mio. angreb i 2023.

Vi hjælper med at vælge den rigtige løsning
Det kræver en solid it-infrastruktur, specialistviden og 
særligt udstyr, som altid er opdateret, hvis I selv skal 
forebygge DDoS-angreb mod jeres forretningskritiske 
digitale kanaler. Kontakt GlobalConnect, så finder vi ud 
af, hvordan I bedst undgår problemer og nedbrud, hvis 
DDoS-angriberne går efter lige præcis jer.

Vælg en omkostningseffektiv og sikker løsning
GlobalConnect DDoS Protection er en enkel og billig
løsning, som monitorerer indgående trafik og sikrer
virksomheden mod skadelige DDoS-angreb. Så kan 
I roligt fortsætte med at have fokus på kunder og 
kerneforretning.

Vælg mellem tre forskellige abonnement-løsninger
Vælg mellem Anti-DDoS Basic, Anti-DDoS Business,
og NYHED Anti-DDoS Advanced.

Fordelene ved DDos-beskyttelse fra GlobalConnect

Vi garanterer 99,9 % 
tilgængelighed

Fast pris, én faktura,
ingen overraskelser

24/7 overvågning 
og forsvar mod angreb

Adgang til support 
fra vores eksperter

Månedlig rapport 
over mulige angreb

Opsætning og 
vedligeholdelse

https://www.globalconnect.dk/tjenester/it-sikkerhed/ddos-beskyttelse
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Dataflow via internettet. Almindelig  
trafik eller skadelig/unormal trafik,  
som har til hensigt overbelaste  
modtagerens netværk.

Filtreringspunkter, som analyserer  
trafikken fra forskellige internetudbydere 
(Internet ServiceProviders) og sorterer 
mistænkelig trafik fra.

Ekstra filtreringspunkt med særlig fokus  
på DDoS-angreb, som stoppes her,  
inden de gør skade ved at overbelaste hele 
netværket eller enkelte applikationer.

Firewall (ikke en del af anti-DDoS). 
Beskytter mod virus og andre former  
for skadeligt software.

Få et tilbud på DDoS-beskyttelse på globalconnect.dk

https://www.globalconnect.dk/tjenester/it-sikkerhed/ddos-beskyttelse

