
 

 

 

DELTA DDoS protectie systeem 
intelligente bescherming tegen DDoS bedreigingen. 

 
Organisaties worden vaak met steeds complexere cyberdreigingen geconfronteerd. Hierbij is het 
bijhouden van de nieuwste methoden, technieken, het veranderende beveiligingslandschap en het 
beheer van meerdere beveiligingstools een flinke uitdaging geworden. 
 
Ter bescherming tegen dergelijke cyberdreigingen, levert DELTA Zakelijk een DDoS protectie systeem 
vanuit de cloud. Dit intelligente DDoS protectie systeem heeft al veel klanten wereldwijd beschermd 
tegen geavanceerde cyberaanvallen door het identificeren en mitigeren van cyberdreigingen. DELTA 
biedt de dienst in de vorm van security-as-a-service met realtime inzichten en directe bescherming 
tegen cyberdreigingen.  
 
Het DELTA DDoS protectie systeem beschermt klanten tegen geavanceerde internetaanvallen en zorgt 
dat uw internetverbinding altijd beschikbaar is, zodat u zich kunt richten op het beheer van de meest 
kritische onderdelen van uw activiteiten.  
 
Belangrijke voordelen van het DELTA DDoS protectie systeem  
• Automatisch afwenden van cyberaanvallen 

• Korte Implementatietijd van de oplossing 

• Real-time inzicht en bewaking 

• Intelligent, zelflerend systeem op basis van machine learning 

• Legitiem internetverkeer en e-commerce blijft optimaal beschikbaar 

• Cloudoplossing zorgt altijd voor 100% actueel systeem 

• Zeer hoge capaciteit door wereldwijd geïmplementeerd platform.  

 
DDoS 
Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen betekenen meestal een full-stack aanval, met grote 
hoeveelheden kwaadaardige pakketten gericht op de netwerklaag. Dit wordt gecombineerd met 
verkeer dat zich richt op de toepassingslaag van het OSI-model. Hierbij is alleen bescherming van de 
netwerklaag onvoldoende.  
 
DELTA DDoS Protectie systeem 
Om bovenvermelde reden analyseert het DELTA DDoS protectie systeem alle lagen van het verkeer, 
zodat zowel de toepassings- als de netwerklaag beschermd blijven. Met behulp van de ingebouwde 
intelligentie en algoritmen, is het mogelijk met precisie DDoS-aanvallen te beperken. Het intelligente 
DDoS protectie systeem past ook krachtige machine learning en adaptieve verdedigingsmechanismen 
toe om nieuwe en bestaande DDoS-dreigingen te detecteren met maatregelen die snel resultaat 
opleveren. Via het online klantportaal kunt u met één enkele klik real-time bedreigingen monitoren en 
statistieken genereren over al het verkeer en aanvallen. Met de rapportagefunctie kan per dag, week 
of maand, gedetailleerde rapportage of een samenvatting worden gegenereerd. Het DELTA DDoS 
protectie systeem leert van eerdere bedreigingen en aanvallen maar kan geen 100% 
beschermingsgarantie bieden. Invloeden van aanvallen bij andere, niet door DELTA beveiligde klanten, 
kunnen effect hebben op een verbinding. 
 
 


