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Web Acceleration and DoS Protection

Acelere  
e proteja  
o seu negócio

Web Acceleration and DoS Protection é um serviço para empresas que querem tirar o máximo partido das 
suas aplicações web. Este serviço melhora o desempenho, a segurança e a disponibilidade das aplicações, 
através da utilização de um variado número de nós a nível Europeu e de recursos inteligentes de última ger-
ação, de forma a minimizar ataques DoS.

Porquê escolher a Claranet para Web Acceleration and DoS Protection?

    Melhora a experiência dos utilizadores das suas aplicações web  

    Suporte técnico 24x7x365

    Aconselhamento especializado incluído 

    Opções flexíveis de acordo com as necessidades

Melhore a disponibilidade das suas aplicações web, segurança e desempenho

Web Acceleration and DoS Protection: Visão Global
   Disponibiliza o conteúdo mais rapidamente que os seus servidores web, melhorando a experiência do utilizador

   Reduz as latências e aumenta a velocidade e o desempenho das aplicações

   Entrega de conteúdo estático e reutilizável, em caso de interrupção no serviço dos servidores

   Minimiza ataques DoS, permitindo o tráfego legítimo e mantendo a sua aplicação on-line

   Fornecido a partir da plataforma da Claranet, não sendo necessária qualquer instalação de hardware ou software

   Distribuição geográfica através de vários nós operacionais, em 6 países Europeus - 99,99% SLA

   24x7x365 suporte local especializado, com monitorização proactiva

Opcional: Serviço configurável e flexível, adaptado às necessidades do seu negócio
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1 - Desenho 
Os nossos especialistas poderão 
aconselhá-lo, acerca das opções 
de Web Acceleration and DoS Protection.

3 - Gestão
Tratamos da gestão e monitorização perma-
nente 24x7 da plataforma de Web Accelera-
tion and DoS Protection. No entanto, poderá 
manter o controlo que necessita, contando 
com um serviço de suporte a qualquer hora. 

4 - Acompanhamento
Estamos a seu lado, de forma a garantir que o 
seu serviço está a responder continuamente às 
suas necessidades. 

2 - Construção
Ao escolher a Claranet, deixa de ter 
preocupações ao nível da gestão de projecto e 
instalação do serviço de aceleração e protecção 
web e ainda lhe poupa tempo.

Conheça o nosso processo

Disponibilidade
Alta disponibilidade e compatibilidade

IPv6 sem alterações na infra-estrutura

do site

Segurança
Protecção altamente resiliente 

contra ataques distribuídos e 

grandes volumes de tráfego

Desempenho
Aceleração das aplicações web e 

redução de latências através

 de mecanismos de última geração

Web Acceleration and DoS Protection: Benefícios

DESIGNEVOLVE

BUILDMANAGE
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Para mais informações:
www.claranet.pt 
707 50 51 52
info@claranet.pt 

A Claranet
em números

   Fundada em1996
   210M € faturação
   Mais de 5000 clientes empresariais
   Operações em 6 países Europeus

   850+ colaboradores em16 escritórios
   32 data centres
   ‘Líder’ no Gartner Magic Quadrant 2013, 2014, 2015

   Microsoft Cloud OS Partner of the Year 2015 


