
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các dữ liệu quan trọng của bạn có thực sự được bảo vệ? Ngay cả các nhà 

phát triển tốt nhất cũng có thể vô tình bỏ lỡ bước mã hóa an toàn, hoặc không 

thực hiện các thông lệ mã hóa bảo mật mới nhất. 
 

Hơn 75% các ứng dụng web bị đe dọa do các cuộc 

tấn công SQL – các cuộc tấn công tận dụng lỗ hổng 

của mã không an toàn. Nhiều công ty sử dụng máy 

quét tự động để phát hiện các lỗ hổng phổ biến, tuy 

nhiên các máy quét này không thể nhận dạng các lỗ 

hổng đặc biệt. Thử nghiệm thâm nhập bằng tay được 

thực hiện bởi các chuyên gia bảo mật có kinh nghiệm 

là cách chính xác nhất để khám phá ra lỗ hổng mà tin 

tặc có thể dùng để tấn công hệ thống của bạn. 

 
Với vai trò là đối tác bảo mật đáng tin cậy, Pente   

cung cấp giải pháp giả lập các vụ tấn công thử 

nghiệm mà các Hacker chuyên nghiệp sử dụng để 

khai thác lỗ hổng bảo mật trong môi trường của bạn. 

Dưới sự cho phép và giám sát của bạn, các chuyên 

gia của Pente thực hiện các giả lập tấn công hệ 

thống và dữ liệu, tư vấn giải pháp để khắc phục các 

lỗ hổng bảo mật và ngăn chặn nguy cơ bị tấn công 

trong tương lai. Các chuyên gia của Pente sẽ làm 

việc với bạn trước, trong và sau khi triển khai dịch vụ 

để tìm ra và loại bỏ những điểm yếu trong các ứng 

dụng web và môi trường mạng có khả năng đe dọa 

tới an ninh hệ thống CNTT, mất dữ liệu, vướng phải 

các quy định bị phạt tiền, và tổn thất kinh doanh. 

Sử dụng dịch vụ đánh giá bảo mật hệ thống của 

Pente bạn có thể: 

• Tránh các chi phí và tổn thất của các vụ 

kiện, các quy định xử phạt vi phạm, các chi 

phí cho nhân sự pháp lý đắt đỏ và mất mát 

doanh thu kinh doanh 

• Yên tâm bởi dữ liệu của bạn đã được an 

toàn  

• Bảo vệ uy tín của bạn và sự tin tưởng của 

khách hàng bằng cách tránh khỏi các 

nguy cơ và dư luận tiêu cực liên quan đến 

sự cố bị tấn công hệ thống CNTT 

   

 
 

 

Dịch vụ Đánh giá bảo mật  

 

Dịch vụ đánh giá bảo mật tiêu chuẩn cao 
 

Pente – chuyên nghiệp và khác biệt với các nhà cung cấp 

dịch vụ tương tự: 

• Khả năng định hướng tin cậy từ các giám định viên 

giàu kinh nghiệm 

• Nghiên cứu, triển khai thử nghiệm thâm nhập 
được tiến hành bởi các chuyên gia bảo mật, 
những người trực tiếp nghiên cứu lỗ hổng hệ 
thống phần mềm  

• Triển khai dịch vụ trên cơ sở tuân thủ các 
tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá an ninh bảo 
mật cho hệ thống (đánh giá ứng dụng web – 
OWASP, đánh giá mạng và hệ thống – 
OSSTMM…)  

• Không chỉ xác định lỗ hổng bảo mật, Pente 
cung cấp một báo cáo chỉ ra các khai thác 
tiềm năng đằng sau từng lỗ hổng với các bước 
thực hành tối ưu để khắc phục chúng  

• Khả năng kết nối tới lỗ hổng bảo mật và khắc 
phục dễ dàng bởi cả kỹ sư công nghệ và nhà 
quản lý 

• Cung cấp dịch vụ chính xác, phù hợp về nhu 
cầu, khả năng tài chính và quy mô triển khai 
sau khi có thời gian nghiên cứu các hoạt động 
và quy trình làm việc của bạn 

• Đơn giản, chi phí minh bạch, không có chi phí 
ẩn và phí gia tăng khác  

• Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 24/7/365 
bởi các chuyên gia của Pente 

• Khách hàng không bắt buộc phải ký các hợp 
đồng dài hạn. Pente xây dựng các mối quan hệ 
khách hàng lâu dài thông qua hiệu suất và giá trị 
công việc 

 

 

 
 



 

Các chuyên gia của Pente, với các phương pháp tấn 

công mới nhất và hiệu quả nhất sẽ triển khai tấn công 

giả lập, qua đó phân tích an ninh mạng của bạn, phát 

hiện và xử lý bất kỳ lỗ hổng ẩn nào tồn tại.  

 
 

Pente sử dụng các phương pháp thâm 

nhập hệ thống thực tế để đánh giá độ 

an toàn và bảo vệ hệ thống CNTT. 
Pente cung cấp trọn gói dịch vụ Đánh giá bảo mật hệ     

                   thống mạng nội bộ và bên ngoài, bao gồm: 

1. Đánh giá cơ sở hạ tầng mạng  

• Đánh giá cấu trúc mạng.  

• Đánh giá các biện pháp bảo mật được thiết 

lập.  

• Đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn.  

• Đánh giá các hệ thống (firewall…)  

• Đánh giá thiết bị phát hiện và phòng chống 

xâm nhập IPS 

• Đánh giá thiết bị VPN  

• Đánh giá Router/ Switch 

2. Đánh giá hệ thống máy chủ  

• Máy chủ Windows và Linux 

• Đánh giá phiên bản, cập nhật, cấu hình các 

dịch vụ, vá lỗi, chính sách tài khoản và 

mật khẩu, chính sách ghi nhật ký, rà soát 

cấp quyền...  

• Khả năng dự phòng, cân bằng tải, cơ sở 

dử liệu phân tán… 

3. Đánh giá ứng dụng web  

• Đánh giá từ bên ngoài 

• Đánh giá từ bên trong 

 
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Đánh giá bảo mật của 

Pente 

• Dịch vụ trọn gói: Với chuyên môn cao trong 

việc triển khai dịch vụ để tìm ra các vấn đề 

an ninh tiềm tàng hoặc dò tìm các dấu vết 

khi hệ thống bị tổn thương, ứng phó sự cố 

pháp lý, quét lỗ hổng, giả lập các vụ tấn 

công, khám phá dữ liệu thẻ, thiết bị an ninh, 

ứng dụng đánh giá bảo mật PA-DSS, đào 

tạo và tư vấn; Pente cung cấp một giải pháp 

toàn diện phù hợp cho mọi nhu cầu bảo mật 

dữ liệu.  

• Tài liệu chi tiết báo cáo dịch vụ: Báo cáo 

nghiệm thu của Pente sau khi triển khai  

 
 

dịch vụ sẽ giúp bạn hiểu được các lỗ hổng  

được phát hiện ra sao, làm thế nào để khắc 

phục chúng, và ngăn chặn lỗ hổng mới 
 

• Kết quả chính xác và dễ hiểu: Pente cung 

cấp báo cáo trung thực, chi tiết và dễ hiểu 

bởi chuyên gia triển khai dịch vụ và nhà 

quản lý kinh doanh cấp cao 

• Chi phí dịch vụ công bằng, cạnh tranh: 

Pente cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp 

với chi phí hợp lý và không thay đổi 

• Không Hợp đồng dài hạn: Pente không bao 

giờ bắt buộc khách hàng cam kết một hợp 

đồng dài hạn 

• Theo sát quá trình triển khai: Xử lý các lỗ 

hổng bảo mật có thể là quá trình lặp lại 

phức tạp, Pente cam kết theo sát và hỗ trợ 

tối đa các yêu cầu của bạn để  đảm bảo 

chất lượng dịch vụ. 

• Dịch vụ hỗ trợ: Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 

24/7/365 qua Hotline và Hộp thư điện tử 

 
 

 

 

Pente là một trong những công ty tiên phong tại Việt 

Nam hoạt động trong lĩnh vực đánh giá bảo mật dữ 

liệu.  

Dịch vụ đánh giá bảo mật hệ thống CNTT của Pente 

phù hợp cho tất cả quy mô kinh doanh và cấp độ 

thương mại. Pente hỗ trợ quản lý và bảo vệ cơ sở hạ 

tầng mạng, truyền dữ liệu, và các tài sản CNTT khác. 

Là đối tác của các nhà cung cấp an ninh mạng trong 

nước và quốc tế, Pente có các công cụ sẵn sàng để 

giúp các doanh nghiệp tránh các rủi ro an ninh gây 

thất thoát dữ liệu hoặc làm gián đoạn quy trình xử lý  

nghiệp vụ.

 

 
 

“Niềm tin của khách hàng và sự công nhận 
của cộng đồng kỹ sư công nghệ là thành tựu 
quý giá và niềm tự hào của chúng tôi” 

 


