
 

 

Beveiligen webapplicaties 

Webapplicaties zijn regelmatig het doelwit van 

kwaadwillenden. De Web Application Firewall-as-a-

service (WAF-as-a-service) is een service die ilionx 

biedt om uw webapplicaties te beschermen tegen 

geavanceerde aanvallen. 

 

Hoe werkt het? 

Uw webapplicatie draait op een webserver, of het 

nu van Microsoft , Amazon, Google of een andere 

cloud-leverancier is. Een lek binnen uw webserver 

of applicatie kan een aanvaller toegang geven tot 

uw netwerk en de data van uw organisatie of 

bijvoorbeeld tot klantdata. In het ergste geval kan 

de aanvaller uw organisatie platleggen – als het een 

applicatie is die een belangrijke rol speelt in uw 

primaire proces. 

 

Wat doet de WAF as-a-service? 

De WAF-as-a-service beschermt uw webapplicatie 

tegen een steeds langere lijst van geavanceerde 

web gebaseerde inbraakpogingen en aanvallen. De 

WAF-as-a-service staat in verbinding met het 

Barracuda Global Threat Intelligence Netwerk. De 

koppeling met dit netwerk zorgt ervoor dat nieuwe 

aanvallen wereldwijd worden herkend en met de 

WAF worden gedeeld.  

 

 

Waar voorheen nieuwe aanvalsdoelwitten enkele 

dagen of zelfs weken beschikbaar waren voor 

kwaadwillenden, zorgt WAF-as-a-service ervoor dat 

deze binnen elke seconde automatisch worden 

gedetecteerd en beveiligd.  

 

Blokkeren IP-lijsten/landen 

Naast dat de WAF-as-a-service de lijst van 

cyberaanvallen blokkeert, kunt u zelf kiezen welk 

verkeer u wilt blokkeren en uit welk land. 

 

Standaard dienstverlening WAF-as-a-service 

Onze standaard dienstverlening is per maand en per 

domein met maximaal 5 webapplicaties. ilionx 

verzorgt de configuratie van de WAF-as-a-service 

voor uw webapplicatie(s). Prijzen kunnen worden 

opgevraagd. 

 

Voor zeer grote webapplicaties met grote 

bandbreedte behoefte kunt u gebruikmaken van 

ons premium dienstverlening. 

 

Uw webapplicatie testen 

Hoe veilig is de omgeving van uw webapplicatie? 

Laat een test uitvoeren door de securityspecialisten 

van ilionx. U ontvangt een rapport dat we 

vervolgens met elkaar bespreken.  

 

Contact 

Voor meer informatie, neem dan contact op met: 

Manuela Netten 

+ 31 6 24 34 92 63  

mnetten@ilionx.com 

WAF-as-a-service 

Om uw webapplicaties goed te beschermen heeft u IT-specialisten nodig. Dat kan een behoorlijke uitdaging 

zijn in het huidige IT-landschap, waarin personeel schaars zijn. Uw webapplicaties en reputatie staan onder 

druk door de toenemende bedreigingen van onder meer DDoS-aanvallen, zero-days en ransomware. Met de 

WAF-as-a-service kunt u zeer laagdrempelig en tegen een gunstige prijs uw webapplicaties beveiligen met 

een Web Application Firewall (WAF) tegen de geavanceerde aanvallen. 

 


