
Oferecemos vários planos mensais para atender suas necessidades, desde baixos volumes de consultas 
e orçamentos limitados até uma integração completa dos dados do Passive DNS a seus produtos.

Visite spamhaustech.com/passive-dns para se 
cadastrar para uma avaliação gratuita de 30 dias

Você pode se cadastrar para a assinatura “Pro”, mas observe que, passados os 30 dias, a 
assinatura será reduzida para Básica, caso você não mude para uma assinatura paga.

Assinaturas do Passive DNS

Básica

US$ 0

Clássica

US$ 3000por ano

Pro

US$ 10,200por ano

Empresarial
SOLICITE UM 
ORÇAMENTO

MAIS POPULAR

Máximo de consultas por mês 200 1.500 20.000 200.000

Máximo de consultas por dia 20 100 1.000 10.000

Correspondência exata
Busca uma correspondência exata à sua consulta no banco de dados

Correspondência à esquerda
Realiza uma busca pela “correspondência à esquerda” entre os registros 
que têm a string solicitada à sua extrema esquerda (p.ex., www.google.*)

- -

Correspondência à direita
Realiza uma busca pela “correspondência à direita” entre os registros que 
têm a string solicitada à sua extrema direita (p.ex., www.google.*)

Correspondência de palavra
Busca uma única string de caracteres

- -

Correspondência parcial
Pesquisa domínios nos quais um ou mais caracteres foram alterados: 
selecione o número de caracteres que você quer que sejam diferentes do 
domínio original para revelar um host de domínios falsificados

- -

Pesquisa de nome de domínio internacionalizado
Pesquisa nomes de domínio internacionalizados em que seus caracteres 
“confundíveis” foram substituídos por glifos homônimos, p.ex., 
“un--apl-csa.com” aparece como “apple.com”

- -

Primeira ocorrência registrada
Adiciona parâmetros de tempo para o carimbo de data Unix da primeira 
ocorrência registrada

- -

Última ocorrência registrada
Adiciona parâmetros de tempo para o carimbo de data Unix da última 
ocorrência registrada

Limite
Define o número máximo de registros retornados pela pesquisa

- -

Feeds de dados em tempo real
Todos os dados novos são enviados para o cliente automaticamente

- - - Negociável




