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O Paradoxo de
Caixa Anti-DDoS
No mercado de mitigação de DDoS, vários fornecedores de hardware 
oferecem uma solução local como um recurso de segurança integrado, 
mas custa muito para configurar e manter; e requer experiência para 
operar. Além disso, as soluções oferecidas por esses fornecedores têm 
poucos painéis de controle e ferramentas unificadas de gerenciamento 
de clientes que possam viabilizar o negócios de 'CleanPipe' ou a 
segurança cibernética efetivamente para provedores de serviços (ISPs). 
Os ISPs podem se encontrar rapidamente em um ciclo interminável de 
renovação de licenças

No entanto, a dor do DDoS permanece.

Dados os desafios mencionados associado 
à implantação de DDoS in-line e os 
aparelhos de mitigação, os tradicionais 
modelos de negócios estão dando lugar a 
novas cadeias de valor, é a hora de 
transformar sua Dor com DDoS em ganho, 
fazendo uma parceria com Nexusguard. 

Ao em vez de lidar com a Dor do DDoS 
internamente onde você tem recursos 
limitados e menor experiência, mude o 
resultado para um modelo de assinatura do 
Nexusguard com baixo Capex/Opex e 
implementações mais rápidas. Um 
gerenciamento centralizado via plataforma 
de mitigação de DDoS em nuvem mantém 
sua cibersegurança atualizada e com 
suporte para ajudá-lo a preencher o seu 
time de segurança.

Dadas as fortes expectativas do cliente 
para proteção de uptime, a competitividade 
de um ISP depende da capacidade de 
melhorar o valor agregado, fornecendo 
serviços de segurança cibernética.

As atualizações são lentas e difíceis
de implementar

Caro para configurar e operar

São necessárias habilidades de segurança
cibernética para gerenciar operações
de segurança

Falta de visibilidade em um único painel
de controle

Sem recursos de multi usuários

Suporte insuficiente

Transforme suas
dores de DDoS
em
ganhos



Nexusguard Bastions
Oferecendo uma experiência verdadeiramente híbrida consistente e de alto desempenho.

Nexusguard Bastions são as soluções mais recentes totalmente gerenciáveis, oferecendo serviços Nexusguard para 
praticamente qualquer localização, seja ela local ou de borda, para uma experiência híbrida verdadeiramente consistente 
e perfeita. Construído para Provedores de serviços (ISPs) que lidam com os impactos desencadeados por ataques 
cibernéticos, os Nexusguard Bastions combinam especificamente o hardware de alto nível e a nossa tecnologia 
proprietária, culminando em mais de uma década de experiência no combate a criminosos cibernéticos.

Por meio dos servidores Bastions, o Nexusguard Network Protection oferece detecção de ataques locais sempre ativa e 
mitigação para a infraestrutura dos ISPs, mantendo as ameaças sob controle com máxima dsponibilidade. Como uma 
extensão para Network Protection (NP), Clean Pipe (CP) permitindo que os ISPs ofereçam serviços totalmente 
gerenciados a seus clientes que irão beneficiar-se de camadas adicionais de segurança, visibilidade e controle.

Com o Bastions, os ISPs podem executar serviços Nexusguard, com suas próprias marcas, localmente e, ao mesmo 
tempo, aproveitar a proteção estendida em nuvem da Nexusguard. Os Bastions oferecem suporte aos requisitos dos 
negócios com acesso de baixa latência a sistemas locais, processamento de dados local e residência de dados, 
enquanto a proteção do Nexusguard Cloud fornece segurança durante eventos de segurança transglobal.
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Fundada em 2008, a Nexusguard é uma provedora líder em soluções de segurança a ataques de negação de serviço distribuído (DDoS), que combatem ataques 
mal-intencionados na Internet. Nexusguard garante serviço de internet ininterrupto, visibilidade, otimização e desempenho. Estamos focados em desenvolver e 
fornecer a melhor solução de segurança cibernética para cada cliente nos mais variados setores, com negócios específicos e requisitos técnicos distintos. 
Nossas soluções também permitem que ISPs possam fornecer proteção DDoS, como um serviço. A Nexusguard cumpre sua promessa de lhe dar paz de 
espírito, combatendo ameaças e garantindo o máximo de tempo de atividade.

contact@nexusguard.com      www.nexusguard.com

Com serviços “chaves” na mão prontos para serem 
entregues imediatamente. As equipes de produtos ISP 
podem implementar imediatamente proteção DDoS de 
nível empresarial e outros Serviços de segurança 
gerenciados.

Mecanismos de Retorno do
investimento incorporado

Amplie a rede, a segurança e outros serviços em 
premissas para baixa latência, processamento de dados 
local e necessidades de residência de dados.

Executar serviços de Bastions
No local

Uma experiência verdadeiramente unificada no local e na 
nuvem é entregue reunindo ferramentas de detecção e 
mitigação, representações visuais de várias métricas,
indicadores e status, criando uma visão holística de sua 
cibersegurança disponibilizados em um Portal.

Experiência do Usuário Integrada e
Unificada

Reduza tempo, recursos, riscos operacionais e o tempo 
de downtime necessários para gerenciar sua
infraestrutura com um experiência totalmente gerenciada.

Infraestrutura totalmente
gerenciada

Clientes que desejam ter serviços Bastions Nexusguard 
podem escolher dois recursos empresariais completos, 
servidores (MX7000 e R650), incorporando tecnologias
Nexusguard e processos proprietários para atender às 
suas necessidades de proteção.

Servidores locais ricos em recursos

Os Bastions permitem que os ISPs ofereçam uma gama 
completa de serviços para aplicações seguras, de redes,
infraestrutura, conectividade e serviços de DNS de todos 
os ataques cibernéticos possíveis - tudo com a marca do 
ISP no painel de controle centralizado.

Serviços de segurança abrangentes
em um único painel

Usando a infraestrutura de hardware, ferramentas e 
controles de gerenciamento disponíveis no Nexusguard
Cloud, em combinação com os serviços Bastions, 
fornecem uma solução verdadeiramente consistente e uma
experiência híbrida perfeita.

Híbrido consistente e Experiência
contínua

Os ISPs parceiros assinando serviços fornecidos via 
Bastiões desfrutam automaticamente de disponibilidade
aprimorada e a maior capacidade de mitigação por meio 
do Nexusguard Proteção de borda (EP) fornecida por 
meio do Nexusguard Cloud.

Infraestrutura apoiada pela
Nexusguard Global


