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INFORMACE O PRODUKTU 
ManageEngine Network Defender Plus 

 
Network Defender Plus (NDP) je software založený na bázi detekce anomálií chování sítě NBAD 
(Network Behavior Anomaly Detection). Analyzuje tok paketu a detekuje škodlivý provoz v síti. 
Ochrana proti Zero-Date-Attacks. Jedná se o SW IPS sondu. 
NDP je bezpečnostní nadstavba SW Netflow Analyzer, který monitoruje síťový provoz. 
 

Způsob licencování: per port  
 
Funkcionality:   

 Sledování zabezpečení sítě v reálném čase 
 Sledování vnitřních a vnějších hrozeb  
 Klasifikuje a rozděluje hrozby do Bad Src-Dst, DDoS, Scan/Probe, Suspect Flows problems 
 Vyhledává anonymní traffic ohrožující síť 
 Odesílá výstražná upozornění  přes e-mail nebo sms 
 Identifikuje pokročilé hrozby v reálném čase 
 Zobrazí podrobnosti o události a provádí forenzní analýzy 
 Filtr událostí a generování sestav 

 
 
Kateogrie hrozeb: 

 DDoS (Distributed Denial of Service) – distribuované odmítnutí služby, snaha extrémním 
zvýšením zátěže na konkrétní bod vyřadit ho z činnosti. 

 Bad Src-Dst (špatný zdroj/cíl) – použití falešné výchozí/cílové IP adresy. Slouží jednak k 
zvýšení zátěže sítě, jednak k maskování jiné činnosti.  

 Scan/Probe – útočník se snaží pomocí růzých technik hledat potencionálně zranitelná místa 
v síti (otevřené porty, RDS, SQL servery, vystavené služby). Jedná se o přípravu na útok. 

 Suspect Flows (podezřelý tok) – útok pomocí defermovaných paketů. Je změněna velikost 
paketu, priorita nebo ToS (typ služby). Slouží jednak k zvýšení zátěže sítě, jednak k 
maskování jiné činnosti. 

 

 
NDP detekuje a reaguje na zvýšení datového toku z neočekávaných zdrojů, čímž lze eliminovat 
DDoS.  

NDP detekuje a vyhodnocuje provoz sítě a tak je schopen detekovat a reagovat na ostatní uvedené 
hrozby.  
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CENÍK 
ManageEngine Network Defender Plus 

 
 

 

ManageEngine Netflow Analyzer with Network Defender Plus 
 

1. ManageEngine Netflow Analyzer 
           (Poplatek za 30 rozhraní v balení – 1ks) ..................................................................  37 200 Kč* 
 

2. ManageEngine Netflow Analyzer 
             Podpora provozu a aktualizace (měsíčně)** .......................................  1 799 – 4 999 Kč* 
 

3. ManageEngine Netflow Analyzer Plus with ASAM add-on module 
(Network Defender je součástí ASAM přídavného modulu) 

             (Jednotná instalace, licenční poplatek za ASAM – 30ks) ........................................  148 355 Kč* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Uvedené ceny licencí  se mohou lišit od skutečných cen dle aktuálního kurzu USD/CZK. 
**Měsíční platby budou kalkulovány individuálně dle celkového počtu zařízení a požadovaných služeb. 


