
WAF Onyar
Servei Web

Application Firewall 
amb Protecció de la Host 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Els sistemes exposats a internet són constantment atacats, en molts casos de 

forma automatitzada mitjançant Bots que intenten identificar vulnerabilitats que 
puguin ser explotades per comprometre les dades de les organitzacions o simple-

ment utilitzar els recursos per atacar altres infraestructures. No n'hi ha prou de 

protegir les WEBS: els servidors que serveixen les aplicacions i serveis web han de 
ser monitorats i supervisats per mantenir-los robusts davant de totes les amena-

ces a què es troben exposats.
El servei WAF Onyar se n'encarrega. A més, amb el seu sistema d'agents, li facilita 
el compliment normatiu en poder-lo avaluar respecte a diversos estàndards regu-

ladors com són PCI DSS, GDRP, TSC, NIST i HIPAA.
Un servei creat per especialistes en seguretat, que cobrirà de manera global totes 
les necessitats operatives i normatives.

Principals característiques

— Protecció contra atacs web i DDoS.

— Protecció d'API's, webservices, backends 
d'aplicacions mòbils, etc.

— Fàcil desplegament: Mitjançant un 
simple canvi en els DNS el nostre servei 
començarà a protegir els seus.

— Centre de suport amb atenció directa 
d'especialistes.

— Protecció contra Bots i Exploits.

— Protecció de la host: Anàlisi completa 
dels sistemes que alimenten les 
aplicacions Web.

— Auditories automàtiques: Per detectar 
vulnerabilitats, problemes de configuració i 
assegurar-ne el compliment normatiu.

— Millores i actualitzacions permanents.
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Un equip que interconnecta dos o més 
segments de xarxa, amb adreça IP 

pròpia. Concentra, gestiona i analitza les 
peticions i respostes HTTP que circulen 

entre els usuaris i les aplicacions web. En 
poques paraules, el WAF en mode de 

proxy invers respon les peticions web 
com si aquest fos el servidor web mateix, 

per tant, és útil per ocultar els servidors 
d'aplicacions web de la xarxa externa.

— Redirigeix el trànsit HTTP per analitzar si és segur o no.

— Rebutja el trànsit insegur o que infringeix alguna 
directiva de seguretat.

— Autoritza i redirigeix el trànsit segur al servidor web 
amb normalitat.

— Inspeccioneu tant el trànsit d'entrada com de sortida.

— Emmascara automàticament la informació que conté 
dades confidencials.

— Control d'integritat de documents i arxius

Protecció de la Host
Diferenciant-se de la resta de 
competidors, afegeix una 
capa de protecció addicional 
amb el monitoratge del 
servidor/s d'aplicacions, 
assegurant així l'aplicació Web 
i el seu entorn.

Compliance
Avaluació del nivell de 
compliment normatiu dels 
estàndards reguladors: PCI 
DSS, GDPR, NIST 800-53, 
GPG13, TSC SOC2 i HIPAA.
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