DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ AN NINH MẠNG TOÀN DIỆN

GIỚI THIỆU CÔNG TY
SecurityBox là đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp giải pháp đánh giá An ninh mạng toàn diện. Chúng tôi
tự hào là đơn vị tiên phong ứng dụng quy trình đánh giá An ninh mạng theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt
Nam.
Với đội ngũ Chuyên gia có 7 - 10+ năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực An ninh mạng, phòng thí
nghiệm an ninh mạng với đầy đủ hạ tầng, phần mềm, tri thức, quy trình để thực hiện đánh giá bất cứ hệ
thống CNTT nào.
SecurityBox luôn tự hào là đối tác tin cậy của các đơn vị, ban, ngành như: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng,
các tập đoàn lớn của Việt Nam hay các đơn vị nước ngoài: Acunetix, Garena, Nessus...

Giải pháp đánh giá An ninh mạng toàn diện của SecurityBox đảm bảo an ninh cho hệ thống "trước, trong
và sau bất kỳ cuộc tấn công mạng nào". Giải pháp này bao gồm bốn bước chính:
Bước 1. Đánh giá An ninh mạng: Chuyên gia của SecurityBox sẽ tư vấn và thực hiện đánh giá an ninh mạng
toàn diện cho hệ thống. (Chi tiết ở mục 1. Dịch vụ Đánh giá An ninh mạng).
Bước 2. Triển khai thiết bị: Thiết bị của SecurityBox được triển khai sẽ đảm bảo tự động duy trì trạng thái
an ninh cao nhất của hệ thống sau khi đánh giá. (Chi tiết ở mục 2. Thiết bị An ninh mạng).
Bước 3. Đào tạo nhận thức an ninh mạng: Khóa học trang bị cho các nhân viên trong các cơ quan, đơn vị
những kiến thức về các vấn đề an ninh mạng, liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất và kinh doanh
(Chi tiết ở mục 3. Đào tạo nhận thức An ninh mạng).
Bước 4. Dịch vụ ứng cứu sự cố an ninh: Chúng tôi cung cấp dịch vụ ứng cứu tức thời và khôi phục lại hệ
thống khi khách hàng gặp phải vấn đề về an ninh mạng như bị tấn công, rò rỉ dữ liệu.
(Chi tiết ở 1. Dịch vụ Đánh giá An ninh mạng).
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Quy trình đánh giá an ninh mạng tổng thể
1. Dịch vụ Đánh giá An ninh mạng:
Đánh giá an ninh Website.
Đánh giá an ninh mạng nội bộ.
Đánh giá an ninh Ứng dụng (Windows/Android/iOS Application).
Dịch vụ ứng cứu sự cố (Incident Response).
Tất cả các dịch vụ của SecurityBox sử dụng cho khách hàng được thiết kế có quy trình, checklist
theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng cả công cụ và Chuyên gia trong quá trình đánh giá.
Đội ngũ kỹ sư đều có từ 7 - 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng.
Kết quả đánh giá sẽ đảm bảo tối đa hóa năng lực an ninh của hệ thống, hỗ trợ quản trị phát hiện các
điểm yếu, chỉ ra cách Hacker tấn công hệ thống, hướng dẫn khắc phục.

2. Thiết bị An ninh mạng:
SecurityBox đã tích hợp hai giải pháp bảo mật cho mạng và trang web thành hai loại thiết bị đặc biệt:
SecurityBox 4Network: Thiết bị đánh giá an ninh Mạng nội bộ.
SecurityBox 4Website: Thiết bị đánh giá an ninh Website.
Những thiết bị này được đặt trong hệ thống, định kỳ thực hiện rà quét, đánh giá an ninh của hệ
thống. Cảnh báo tức thời bất cứ lỗ hổng nào tồn tại trong hệ thống cho quản trị.
Đây là thiết bị do kỹ sư của chúng tôi làm chủ và phát triển. Bên cạnh những công nghệ được phát
triển đáp ứng đặc thù môi trường an ninh mạng Việt Nam, chúng tôi có Plugin cho phép khả năng tích hợp
các công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay: Acunetix, Nessus, Nextpose, Metasploit. nhằm đảm bảo phát
hiện tối đa các lỗ hổng, mã độc, nguy cơ mất an ninh.
Tất cả các kết quả đạt được điều khiển trên 01 giao diện WebApp duy nhất, có cả giao diện tiếng
Anh, tiếng Việt (thuận lợi cho người sử dụng tại Việt Nam).
Hệ thống báo cáo, hướng dẫn khắc phục chi tiết, chỉ cần đội ngũ kỹ sư có chuyên môn CNTT là có
thể sử dụng.

3. Đào tạo nhận thức An ninh mạng:
Khóa đào tạo nhận thức An ninh mạng hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đào tạo kiến thức cho nhân viên
trong cơ quan, đơn vị mình. Trong khóa học Đào tạo nhận thức An ninh mạng, các học viên sẽ được tiếp
cận các kiến thức cơ bản nhất để tự bảo vệ và phòng ngừa các nguy cơ an ninh có thể xảy ra khi tham gia
vào môi trường internet.
Với khóa học này, chúng tôi sẽ cung cấp cho người tham gia:
An ninh mạng và các khái niệm liên quan.
Hacker, mã độc và các nguy cơ an ninh trên internet.
Mật khẩu, chính sách mật khẩu, các biện pháp bảo vệ máy tính và dữ liệu.
Các biện pháp phòng chống lừa đảo trực tuyến.
Dấu hiệu nhận biết máy tính bị lây nhiễm và phương pháp xử lí.

Xin chân thành cảm ơn!

Công ty Cổ phần An toàn thông tin MVS (Tên giao dịch: MVS.,JSC)
Trụ sở chính : Tầng 9 , Số 459 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Chi nhánh : Số A15 Đồng Bông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại liên hệ: (+84) 248 582 9546
Email : info@securitybox.vn
Website : www.securitybox.vn
Ra đời năm 2015 dựa trên thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng của các
kĩ sư, Công ty Cổ phần An toàn Thông tin MVS cung cấp các giải pháp và dịch vụ an ninh mạng cho các
doanh nghiệp, tổ chức.
Công ty Cổ phần An toàn Thông tin MVS là một trong những Công ty an ninh mạng hàng đầu Việt Nam.
SecurityBox là một bộ phận trực thuộc Công ty Cổ phần An toàn Thông tin MVS.

