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Díky Whalebone máme jistotu, že jsou naši 
zákazníci chránění, a to nám umožňuje 
soustředit se na rozšiřování naší infrastruktury 
a zvyšování kvality námi nabízených služeb.
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Výborná rychlost, 
vynikající úroveň služeb 
a zabezpečená síť
 

Pokud držíte tempo s aktuálními technologiemi, 
máte jistotu, že budete pořád nabízet relevantní 
služby v rámci internetového připojení. 
Potřebujete každou výhodu, kterou můžete 
v rámci přesaturovaného trhu mít. PureFibre 
si tuto skutečnost uvědomuje a dostávají svého 
jména – pracují pouze s optickým připojením 
a moderními síťovými technologiemi.

Cíl

• Nabídnout další potřebnou 
vrstvu síťové bezpečnosti 
pro zákazníky

• Integrovat bezpečnostní 
DNS resolver pomocí API 
s interními systémy

• Zkrátit dobu potřebnou 
na vyřešení požadavků 
státu při pomoci 
s vyšetřováním incidentů

Řešení

Whalebone 
Peacemaker

Výsledek

• Všechen síťový provoz 
je chráněn

• Uvolněné časové kapacity 
na zlepšování kvality 
nabízených služeb

• Intuitivní a jednoduché 
uživatelské rozhraní pro 
každodenní použití

• Nedošlo k přerušení 
provozu při přechodu 
na nový DNS resolver
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Problém

Hledání jehly 
v kupce sena

Pokud vám přijde vládní požadavek na pomoc 
s vyšetřováním, musíte mu vyhovět. Výsledkem 
je narušení vašeho běžného provozu díky 
přidané práci, se kterou jste nepočítali. Vaši 
zaměstnanci poté hledají jehlu v kupce sena, 
zejména v případě, kdy nemáte žádné řešení 
poskytující dokonalý vhled do aktivity ve vaší síti.

Ne všechny požadavky souvisí s aktivitou vašich 
uživatelů. Ve vaší síti máte nejspíše nějaké 
hrozby, o kterých ani nevíte. Je běžné, že typický 
uživatelé nerozumí, jak správně zabezpečit svá 
zařízení které vy připojujete do své sítě. Takovýto 
uživatelé si pak snadno mohou infikovat své 
počítače, telefony, tablety, nebo televize.

Naším hlavním cílem je 
zajistit, aby naši zákazníci 
měli bezproblémové 
zkušenosti s využitím 
našeho internetového 
připojení a aby jejich 
přístup k internetu byl 
tak bezpečný, jak je to 
jen možné. Whalebone 
Peacemaker nám pomáhá 
toho dosáhnout – 
identifikuje hrozby, jako 
je malware, spamovací 
emailové účty a DoS útoky.

Mark Trojacek | CEO

Na produktu společnosti Whalebone se nám 
líbí zejména to, že se nejedná o cloudovou 
službu. DNS resolver se nasadí lokálně 
v naší síti, což je skvělé pro síťovou odezvu 
a je to zároveň kompletně transparentní 
pro naše koncové uživatele. Whalebone 
tým zapracovává zpětnou vazbu a reaguje 
na požadavky na novou funkcionalitu.

Jamie Evans | Vedoucí oddělení sítí
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Řešení

Hledání 
vhodného 
magnetu
Žádostem na pomoc s vyšetřováním je možné 
předejít tím, že nasadíme vhodné síťové řešení, 
které dokáže blokovat nežádoucí aktivitu. Co 
byste měli požadovat od takového řešení?

Řešení musí být jednoduché na nasazení a užití, 
poskytovat skutečnou síťovou viditelnost (tedy 
nejen, že vše vidíte, ale dokážete tam i najít to, 
co potřebujete) a musí zabezpečovat vaši síť 
nerušivým způsobem. Whalebone Peacemaker 
nabízí vše z toho, co jsme teď zmínili, a mnohem 
víc. Poté, co společnost PureFibre nasadila 
bezpečnostní řešení společnosti Whalebone, 
všechny problémy, které je trápily, byly vyřešeny.

Využili jsme možnost 
bezplatného testu, a i během 
nasazení zákaznická podpora 
společnosti Whalebone byla 
velmi nápomocná. Proces 
byl velice jednoduchý 
a jakmile vše běželo, zjistili 
jsme že i ovládání je velmi 
intuitivní a pohodlné pro 
každodenní práci.

Mark Trojacek | CEO

Whalebone Peacemaker jsme zaintegrovali do našich interních 
systémů pomocí API, takže jeho hodnota se zvyšuje, protože díky 
tomuhle máme mnohem lepší představu o tom, co se děje v naší síti.

Jamie Evans | Vedoucí oddělení sítí
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Nasazení bezpečnostního DNS resolveru 
společnosti Whalebone bez nutnosti omezení 
provozu má za následek, že si zákazníci 
neuvědomí, že došlo k nějaké změně. Společnost 
PureFibre má nyní požadovaný vhled do jejich 
vlastní zabezpečené sítě, díky čemu mají více 
volného času, který využívají efektivněji, než 
jen na pouhou analýzu logů a odstraňování 
problémů způsobených jejich uživateli.

Jako poskytovatel internetového připojení máme 
odpovědnost splňovat vládní regulace. V případě, že 
nám nějaká vládní instituce pošle požadavek, musíme 
být schopni nalézt požadovanou internetovou aktivitu 
našich zákazníků. Whalebone Peacemaker nám 
umožňuje projít záznamy extrémně rychle a poskytuje 
nám podrobné informace o požadované aktivitě.

Mark Trojacek | CEO

Výsledek

Jehla vyletěla 
z kupky sena

www.whalebone.io

Ušetřete čas na tom, že nebudete muset zdlouhavě hledat informace. 
Mějte vždy jasnou představu kde najít to, co hledáte.
Požádejte o bezplatnou zkušební verzi na našem webu nebo nás kontaktujte:
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Filip Sklenár
Business Development Manager

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


