
Jedinečný bezpečnostní
on-premise DNS resolver

Peacemaker

Zabezpečte, zrychlete a udělejte vaši síť stabilnější pomocí 
našeho ochranného DNS řešení. Soustřeďte se na vývoj, ne na 
údržbu. Whalebone Peacemaker udělá práci za vás.

Snadno zastavte 
síťové incidenty
Abuse alerts, IP blacklistování, 
omezení provozu, pomalý 
síťový provoz. Nic z tohoto 
vás už trápit nebude.
 

Audit na živých datech 
a kompletní viditelnost 
do DNS provozu
Dostaňte DNS komunikaci 
pod kontrolu s viditelností 
na úrovni lokálních IP adres. 
Vyřešte konkrétní problémy 
přes naše intuitivní GUI, 
kde můžete změnit síťová 
nastavení v reálném čase.

Nejlepší ochranný DNS 
resolver ve své kategorii
Rychlejší a spolehlivější 
překlad DNS pro poskytovatele 
internetového připojení 
s využitím nejnovějších 
standardů, jako jsou DNSSEC, 
IPv6, DNS přes HTTPS (DoH), 
nebo DNS přes TLS (DoT).
 

Nízké nároky na 
hardware a údržbu
Peacemaker potřebuje pouze 
jednoduchý virtuální stroj 
a je kompatibilní s různými  
linuxovými distribucemi. Jeho 
implementace nezabere víc než 
hodinu. Je tu proto, aby vám 
šetřil čas od momentu, kdy ho 
začnete nasazovat, ne proto, 
aby vám přidal práci navíc.

Plynulá integrace
Navržen pro výkon, snadnou 
integraci s vašimi stávajícími 
fakturačními/CRM systémy 
(Splynx, CF Control, atd.), 
i s technologiemi, které 
využíváte (Slack, REST 
API, Syslog, Webhooks, 
SNMP, Kafka, atd.).
 

Filtrování obsahu
Efektivně filtrujte síťový 
provoz díky naším 
předdefinovaným kategoriím 
nebo vlastními pravidly. 
Peacemaker také integruje 
lokální regulace a nařízení 
k zajištění shody s předpisy.

Provozujeme

600+
DNS resolverů

Chráníme

200+
poskytovatelů internetového 
připojení na 4 kontinentech

Každý den přidáváme

150,000+
škodlivých domén do naší 

threat intelligence



Peacemaker není pouze resolver 
s blacklistem. Jedná se o řešení 
využívající umělou inteligenci, která 
pracuje za vás. Upozorní vás na 
vše podstatné v reálném čase.

I když používáme bezpečnostní 
filtrování a kategorizaci obsahu, 
tak stále nabízíme rychlejší DNS 
překlady, než naše konkurence.

Mám na paměti tři hlavní body. Jakmile jsem přesměroval veškerý síťový provoz 
přes Whalebone Peacemaker, všiml jsem si neuvěřitelného množství zablokovaných 
dotazů na škodlivé domény. Docházelo pouze k blokaci správně identifikovaných 
škodlivých domén, protože to na zákazníky nemělo žádný negativní dopad. 
Opravdu se jedná o řešení, které vůbec nenaruší síťový provoz. Navíc jsem si všiml, 
že kromě eliminace odchozího škodlivého provozu zmizely i příchozí útoky.

David Dyson | DK Wireless CEO

Vyřešte DNS 
jednou provždy

7 kroků ke klidu v duši

1.
Vyzkoušejte Whalebone 
Peacemaker – požádejte 
si o individuální demo 
nebo o 14denní test.

2.
Vytvořte si virtuální stroj 
s velmi nízkými nároky na 
výkon: 2 CPU jádra, 4 GB 
RAM, 40 GB HDD (0,25 h).

3.
Spusťte instalační 
skript od Whalebone 
(0,25 h).

4.
Přesměrujte váš DNS 
provoz do Whalebone 
DNS resolverů (0,5 h).

5.
Užívejte si 
bezplatný test.

6.
Vyhodnocovací 
rozhovor.

7.
Uzavření 
obchodu.

www.whalebone.io

Začněte s prvním krokem už dnes
Požádejte si o bezplatný test na našich webových stránkách, nebo nás přímo kontaktujte:

Filip Sklenár
Business Development Manager

T +420 739 364 414
E filip.sklenar@whalebone.io

https://www.whalebone.io/cs/home
https://www.whalebone.io/cs/start-trial-peacemaker

