
Clavisters ”Slow DDoS”-lösning implementeras i Japanskt wifi-
nätverk
Örnsköldsvik Sverige. 18 Januari, 2018. Clavister (CLAV: NASDAQ), en svensk leverantör av tjänster och produkter för nätverkssäkerhet, har
nyligen skapat ett skydd mot Slow DDoS-attacker på nätet för NTT Broadband Platform (NTTBP), en av de största wifi-leverantörerna i Japan.
Lösningen ska distribueras tidigt under 2018.

”Slow DDoS” eller ”Slow Distributed Denial-of-Service” är ett av de hot som internet- och molntjänstleverantörer utsätts för - ett växande
problem som behöver hanteras av säkerhetsskäl. Att använda endast konventionell teknik mot DDoS räcker inte mot Slow DDoS: Slow DDoS
är utformad för att förbli näst intill osynlig för mjukvara som ska upptäcka DDoS.

Clavister har upptäckt beteendemönster och algoritmer hos Slow DDoS-angripare och utvecklat en mjukvaruprototyp som mildrar detta hot.
Med ett pilotprojekt för NTTBPs wifi-nätverk har Clavister och NTTBP bekräftat att lösningen fungerar mot Slow DDoS-attacker på nätet.
Genom pilotprojektet har de två företagen och MIRAIT modifierat detektormjukvaran för Slow DDoS så att den kan adapteras till utvecklingen
av Slow DDoS-attacker.

"Denna utmaning kommer från en av våra mest betrodda och lojala kunder, NTTBP, som vi har en utmärkt historik av att leverera innovativa
lösningar till", säger den nye produktchefen Mikael Nilsson om Clavisters Slow DDoS-lösning.

"Vad vi efterfrågade var att lösa potentiella problem som påverkar våra kunder och deras tjänster. Clavister utvecklade en grupp av
mjukvarusystem som tillhandahöll den säkerhet de eftersträvade. Tillsammans med Clavister Security Gateway upptäcks sådana attacker och
blockerar angriparen om det krävs", förklarar Toshiya Masuzawa, Executive Manager och Senior Vice President hos NTTBP.

MIRAIT, Clavisters IT-servicepartner för produkter och leveranser till NTTBP, är lika nöjda med den Slow DDoS-förebyggande lösningen.
"MIRAIT är fullt medvetna om att NTTBP planerar att stärka säkerheten i sin wifi-verksamhet. Därför är vi mycket glada att Clavister kunde
erbjuda en så kraftfull lösning för denna typ av attacker mot vår kund, NTTBP”, säger Koji Aoyama, VD för Solution Business hos MIRAIT.

Shinobu Färnlöf, försäljningschef för Japan hos Clavister, konstaterar att "Det är den här typen av strävan efter kundnöjdhet och innovativa
lösningar som ligger bakom framgångarna på den japanska marknaden och ökar våra marknadsandelar enligt vår affärsplan. Detta på en av
de mest tekniskt krävande marknaderna i världen. Det är vår snabba uppfattningsförmåga och kreativa kapacitet som ständigt attraherar nya
kunder. Dessa färdigheter är högt uppskattade affärsvärden i Japan, avslutar Färnlöf.
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About Clavister

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, local
and federal governments, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats,
and unmatched reliability.  The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel
partners. Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative.


