
CMC Malware Detection
and Defence (CMDD)

Tính năng nổi bật

Lợi ích khách hàng

Với hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp thì khu vực yếu nhất trong hệ thống an toàn thông tin chính là các 
thiết bị điểm cuối/Endpoint (Laptop, desktop, di động, IOT,...). Đây là những vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
bảo mật và dễ bị khai thác thông qua sự bất cẩn của các nhân viên trong tổ chức.

Tổ chức, doanh nghiệp cần được tư vấn và triển khai các giải pháp bảo mật thiết bị điểm cuối chủ động. 
Giải pháp này giúp bảo vệ khỏi các mối đe dọa ở mọi cấp độ. Đồng thời, giải pháp này còn có thể tối ưu 
hóa khả năng quản trị tập trung, đánh giá tình trạng an toàn của hệ thống nhằm giúp chống lại những 
cuộc tấn công kiểu zero-day và thậm chí cả các mối đe doạ không được định danh ngày càng tinh vi của 
tội phạm mạng.

Khác với phương pháp truyền thống phát hiện mã độc dựa 
vào signatures, CMDD sử dụng dụng thuật toán dựa trên cơ 
chế phân tích hành vi, tích hợp AI và Machine Learning giúp 
nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn kể cả những mã 
độc chưa từng được phát hiện trước đây.

Quản lý, theo dõi tình trạng an toàn thông 
tin của hệ thống trên giao diện 
dashboard của CMDD.

Giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, uy tín của 
công ty trước ảnh hưởng phá hoại của mã 
độc.

Được đảm bảo sự an toàn của hệ thống 
trước các loại mã độc, các cuộc tấn công 
bằng mã độc, kể cả các loại mã độc chưa 
từng xuất hiện.

Dịch vụ cảnh báo, ứng cứu sự cố chuyên 
nghiệp, nhanh chóng cung cấp bới CMC 
Cyber Security.

Ngăn chặn hiệu quả các loại mã độc: 

Với hơn 10 triệu mẫu virus/malware và được cập nhật 
khoảng hơn 1000 mẫu mới mỗi ngày.

Cơ sở dữ liệu nhận dạng lớn:

Hệ thống phòng chống xâm nhập ngăn chặn các nguy cơ 
bị khai thác lỗ hổng với các hệ thống chưa được cập nhật 
các bản vá lỗi hệ điều hành.

Intrusion Prevention System (IPS): 

Quản trị tập trung trên giao diện dashboard, cung cấp cái 
nhìn toàn cảnh về tình trạng an ninh an toàn thông tin của 
từng máy tính trong hệ thống.

Hệ thống giám sát tập trung:

Đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ thuật của Bộ 
Thông tin truyền thông.

Thiết lập chính sách An toàn thông tin cho hệ thống bao 
gồm chính sách sử dụng Internet, chính sách cấm hoặc 
giám sát USB, chính sách cài đặt phần mềm.

Thiết lập chính sách: 



Yêu cầu kỹ thuật

Mô hình hệ thống

Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC Cyber Security 

Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Giải pháp

CMC Cyber Security là công ty thành viên thuộc Tập đoán CMC – Tập đoàn Công nghệ Top 2 tại Việt Nam. CMC Cyber Security tự 
hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phần mềm và dịch vụ an ninh an toàn thông tin.

Giám sát và phòng thủ mã độc tập trung (CMDD)
Phòng thủ mã độc mã hóa dữ liệu (CMC CryptoShield)
Trung tâm giám sát an toàn thông tin SOC
Phần mềm chống mã độc miễn phí cho cá nhân CMC Anti-Virus

Hệ thống

CPU

RAM

Ổ cứng

Hệ điều hành

Pentium 4 trở lên

Tối thiểu là 2Gb cho win XP và 2GB cho HĐH cao hơn

Dung lượng ổ cứng còn trống tối thiểu là 500 Mb

Windows bao gồm: Micorsoft Windows XP - 7-8-10

Yêu cầu

Máy chủ
cập nhật CMC

Hệ thống dữ liệu tập trung
Bộ thông tin truyền thông

Máy chủ chứa dữ liệu tổng hợp
CLOUD.CISE.VN

Máy chủ Quản trị
& update dữ liệu

SME.SICE.VN

Dịch vụ

www.cmccybersecurity.com  Hotline: 1900571244

Đánh giá bảo mật (Penetration Testing/ Security Audit)
Đánh giá và cấp chứng chỉ PCI-DSS
Giám sát, phân tích và xử lý sự cố ANATTT
Ứng cứu sự cố mã độc mã hóa dữ liệu

Kết nối chia sẻ dữ liệu
theo chỉ thị 14/CT-TTg


