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“DỮ LIỆU LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA DOANH NGHIỆP””

Hiện nay, các nhóm hacker trên thế giới đang liên tục sử dụng mã độc mã hóa dữ liệu (Ransomware) để tấn công nhằm mục 
đích phá hoại, mã hóa dữ liệu và đòi tiền chuộc từ phía doanh nghiệp,tổ chức. Khoảng 20% các doanh nghiệp sau khi phát 
hiện bị ransomware tấn công đã hoàn toàn tê liệt hoạt động vận hành.  Phòng cấp cứu phải ngừng hoạt động phẫu thuật, 
hoạt động vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn và còn nhiều sự cố khác nữa. Trong năm 2017, Ransomware WannaCry gây ra
thiệt hại lên tới 4 tỷ USD. Mã độc này cũng lây lan tại Việt Nam với hơn 1900 máy tính bị lây nhiễm. 
Giải pháp phòng chống mã hóa dữ liệu CMC CryptoSHIELD ra đời giúp bảo vệ doanh nghiệp, tổ chức trước các cuộc tấn công 
ransomware, bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, hỗ trợ khắc phục sự cố khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

An toàn trước nguy cơ bị mã hóa, đánh cắp dư liệu.

Bảo vệ dữ liệu 24/7.

Bảo vệ tài sản và uy tín của công ty.

Liên tục cập nhật các mẫu ransomware mới.

Giao diện quản lý thân thiện người dùng.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIÁM SÁT SỰ CỐ

Báo cáo hàng tuần về tình hình ANATTT trên hệ thống
của khách hàng

Đưa ra các khuyến nghị khắc phục.

Hỗ trợ khôi phục dữ liệu, khôi phục hiện trạng khi
có sự cố.

Cam kết on-site tại khách hàng trong 2 tiếng
       (trong giờ hành chính, chỉ tính nội thành Hà Nội).

Tổng đài hỗ trợ từ xa:
Tel: 1900 571 244 (trong giờ hành chính t2-t6)
Email: support.is@cmclab.net

Phần mềm phòng chống
 ransomware truyền thống

Ngăn ngừa ransomware đã biết

Phòng chống mã hóa  dữ liệu

Ngăn ngừa ransomware  mới, chưa biết

Khôi phục dữ liệu, hệ thống thông tin
 về trạng thái an toàn sau khi bị tấn công

PHÒNG CHỐNG
MÃ HÓA DỮ LIỆU 

TÍNH NĂNG BỔI BẬT CỦA cryptoSHIELD

Phân tích hành vi: CMC CryptoSHIELD sử dụng thuật toán dựa trên
cơ chế phân tích hành vi giúp nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn
ransomware, trojan, kể cả những mã độc chưa từng được phát hiện
trước đây.
Bảo vệ dữ liệu: CMC CryptoSHIELD tạo ra vùng an toàn cho dữ liệu
của người dùng và bảo vệ chúng trước các hành vi can thiệp, sửa đổi
dữ liệu trái phép.

Hoạt động độc lập, tốn ít tài nguyên

Ngăn chặn Ransomware hiệu quả: CMC CryptoSHIELD có khả năng
ngăn chặn tất cả các biến thể phổ biến của Ransomware như
CTB Locker, Crusis, CryptXXX, Locky,…
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Mô hình hoạt động

TÍNH NĂNG BỔI BẬT CỦA cryptoSHIELD

Người dùng chọn
 các vùng an toàn

Người dùng chọn
các phần mềm

 tin tưởng

Ngăn chặn truy xuất Cho phép truy xuất

Phát hiện
truy xuất vào
tập tin trong
vùng an toàn

Kiểm tra
tiến trình có

trong danh sách
tin cậy

Nhiễm
 mã độc Thực hiện

  quá trình
      mã hóa

Phát hiện
hành vi   

( Tích hợp AI&     
Machine learning)         

Ngăn chặn hành
 vi mã hóa

Bảo vệ
tệp tin
an toàn

Nhiễm
 mã độc

Thực hiện
   quá trình
       mã hóa

Phát tán
    diện rộng    

Cập nhật bản 
vá mới

Ngăn
 chặn

lan rộng

Phân tích hành vi

Phân tích thông thường

YÊU CẦU CẤU HÌNH
CẤU HÌNH TỐI THIỂU CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ

Hệ điều hành Tốc độ xử lý CPU Bppj nhớ hệ thống {RAM) Ổ đĩa trống

Windows XP/ Vista
Windows 7/8
Windows 10-32 Bit
Windows 10- 64 Bit

1 GHz
1.4 GHz
1.4 GHz
1.6 GHz

512 MB
1 GB
2 GB
4 GB

4 GB
4 GB
4 GB
4 GB

Hệ điều hành Tốc độ xử lý CPU Bppj nhớ hệ thống {RAM) Ổ đĩa trống

Windows XP/ Vista
Windows 7/8
Windows 10-32 Bit
Windows 10- 64 Bit

1.6 GHz
1.8 GHz
2.0 GHz
2.2 GHz

1 MB
2 GB
4 GB
8 GB

8 GB
8 GB
8 GB
8 GB

CMC Cyber Security là công ty thành viên thuộc Tập đoàn 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)

Trung tâm giám sát an toàn thông tin SOC
Phần mềm chống mã độc miễn phí cho cá nhân CMC Anti-Virus

Phòng thủ mã độc mã hóa dữ liệu (CMC CryptoShield)
Giám sát, phân tích và xử lý sự cố ANATTT
Ứng cứu sự cố mã độc mã hóa dữ liệu

GIẢI PHÁP DỊCH VỤ

Công ty An ninh an toàn thông tin CMC ( CMC Cyber Security Company)

Tòa nhà CMC, 11 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội             | Hotline: 1900571244               |               www.cmccybersecurity.com   

Đánh giá bảo mật (Penetration Testing/ Security Audit)
Đánh giá và cấp chứng chỉ PCI-DSS

CóKhông


