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Víte, co se děje ve vaší síti? NWT vám nabízí analýzu provozu datových sítí jako službu, díky 
které zjistíte, jak si na tom vaše síť stojí z provozního a bezpečnostního hlediska. O nic se ne-
musíte starat. Naši specialisté provedou analýzu vašeho prostředí a předloží vám report včet-
ně doporučení, co zlepšit.

Rychlá, spolehlivá a dobře zabezpečená počítačová síť je klíčem k úspěšnému fungování každé organizace. Díky tomuto 
řešení získáte vše, co potřebujete, abyste zvýšili výkon sítě a aplikací a zastavili pokročilé kybernetické hrozby.

Již krátkodobý výpadek sítě nebo úspěšný útok na data či síťovou infrastrukturu může způsobit:

 � obrovské finanční škody

 � poškození dobrého jména společnosti

 � nespokojenost nebo dokonce ztrátu zákazníků

 

Analýza provozu 
datových sítí

Řešení
Analýza provozu datových sítí poskytuje přehledné informace o jejím stavu z provozního a bezpečnostní hlediska. Jejím 
cílem je zejména odhalit anomálie a bezpečnostní rizika, navrhnout optimální rozložení síťových kapacit, určit kritic-
ká místa sítě, detekovat vnitřní i vnější útoky a identifikovat služby a uživatele, kteří datovou síť nejvíce zatěžují. Je tak 
cenným podkladem pro síťové a bezpečnostní administrátory i aplikační specialisty. Během analýzy, kterou provádíme 
popíšeme strukturu a charakteristiku provozu monitorované sítě. Poté identifikujeme anomálie a potenciálně škodlivý 
provoz, jako jsou útoky na síťové služby, nelegální šíření dat, botnety atp. Pozornost rovněž věnujeme provozním pro-
blémům, špatným konfiguracím a výpadkům služeb. Závěrem vypracujeme komplexní zhodnocení zjištěných skuteč-
ností a formulujeme doporučení, díky nimž budete moci výrazně zvýšit spolehlivost a výkonnost vaší sítě.
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IDENTIFIKACE

 � Výpadky služeb a špatné konfigurace

 � Velké datové přenosy a potenciální úniky dat

 � Zpoždění datové sítě

 � Multicast provoz

 � Neřízený IPv6 provoz

 � Chybějící reverzní DNS záznamy

 � Pokusy o uhodnutí hesla, získání neautorizo-
vaného přístupu

 � Útoky typu odepření služby

 � Infikované stanice a nežádoucí aktivity na 
datové síti

 � Podezřelou komunikaci

 � Obcházení bezpečnostních opatření,

 � P2P sítě.

 � Měsíční nebo roční pronájem

Analýza provozu 
datových sítí

SLUŽBA BASIC SILVER GOLD

Implementace - nasazení X X X

Měsíční reporting X X

Technická podpora X X

Nekritická služba (5 x 8) X X

Kritická služba (24 x 7) X


