
NETVÆRKS BESKYTTELSE
DNS blokeringstjenesten fungerer 
som et eksternt opslagsværk, så 
websider med skadeligt indhold 
ikke kan tilgås af organisationen 
eller virksomhedens medarbejdere.
Perimeteren bliver beskyttet og 
dermed er alle endpoints, telefoner 
og anden IOT, der er logget på  
virksomhedens netværk også 
beskyttet.
DNS opslag bliver logget, også dem 
der ikke kunne blokeres. Dermed 
vil man altid gå tilbage i loggen og 
eksempelvis finde frem til, hvor og 
hvornår man blev angrebet og som 
ikke blev blokeret.

Med Heimdals netværksforebyggelses-, detekterings- og reaktionsværktøj, vil du få få fuld DNS- 
beskyttelse og derved få elimineret de trusler der med sikkerhed kommer. Med denne løsning kan du 
selv finde skjulte trusler ved hjælp af AI og logning af din netværkstrafik. Du behøver ikke at installere 
beskyttelse på alle dine endpoints, beskyttelsen sker automatisk, når virksomheden bliver angrebet  
fra hackere med ”traffic-sniffing”, eller når dine medarbejdere bruger deres personlige (og potentielt 
kompromitterede) enheder.
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Fuld DNS-beskyttelse med Threat Prevention Network

»
DarkLayer GuardTM og VectorN DetectionTM blokerer downloads, hvis endpoint er inficeret med malware. I modsætning 
til en antivirusløsning kigger Darklayer GUARD™ ikke på filer, men på de infrastrukturer, der bruges af hackere. DarkLayer 
Guard-funktionen har en tovejs trafikscanningsmotor i realtid, der overvåger alle DNS-, HTTP- og HTTPS-pakker. Threat 
Prevention Network forhindrer inficerede klienter i at kommunikere med hackernes command and control servere.

DarkLayer GuardTM og VectorN DetectionTM
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“Sikkerhedsnet, som beskytter alt, der er logget på dit netværk”


